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REGULAMIN  
UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH   

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH 
NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONEJ  

W ART. 4 PKT 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU PRAWO ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH W STOWARZYSZENIU N.A.R.E.W.  

- NARWIAŃSKA AKCJA ROZWOJU EKONOMICZNEGO WSI 
 

Rozdział I  
Postanowienia ogólne 

  
§ 1. 

1. Regulamin stosuje się do udzielenia przez Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska akcja Rozwoju 
Ekonomicznego Wsi, zwane dalej „Zamawiającym", zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, 
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zwanych dalej „zamówieniami". 

2. Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia prowadzi pracownik, z którego zakresem realizowanych 
zadań zamówienie jest związane, bądź też inny wyznaczony pracownik. 

3. Zamówień należy dokonywać z zachowaniem zasad: 
1) celowości, oszczędności i gospodarności; 
2) terminowości i efektywności realizacji zadań Zamawiającego; 
3) jawności; 
4) uczciwej konkurencji. 

 
 

Rozdział II  
Ustalenie wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia 

 
§ 2. 

1. Podstawą do ustalania wartości zamówienia jest kurs złotego w stosunku do euro wynikający  
z aktualnego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro 
stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych. 

2. Wartość zamówienia ustala się zgodnie z przepisami ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. 
 

 
Rozdział III  

Procedura udzielania zamówień  
 

§ 3. 
1. Zamówień udziela się na podstawie rozpoznania cen rynkowych (katalogi, prospekty, strony 

internetowe, ustalenia telefoniczne) lub zapytań ofertowych, skierowanych do znanych wykonawców, 
będących w stanie zrealizować zamówienie lub w drodze postępowania konkursowego prowadzonego 
w formie zaproszenia do składnia ofert skierowanego do nieograniczonej liczby wykonawców.  

2. Z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia osoba, o której mowa w § 1 ust. 2 
sporządza notatkę służbową. 

3. Notatka, o której mowa w ust. 2, zawiera co najmniej: 
1) opis przedmiotu zamówienia; 
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2) wartość zamówienia; 
3) kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej; 
4) sposób wyboru wykonawcy; 
5) cenę i uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej; 
6) datę oraz podpis osoby sporządzającej notatkę. 

4. Oferty wykonawców oraz zapytania ofertowe do nich skierowane, a także dokumenty dotyczące 
postępowania konkursowego stanowią załączniki do notatki służbowej. 

5. Wybór najkorzystniejszej oferty wymaga zatwierdzenia przez osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli zgodnie ze statutem Stowarzyszenia. 

 
 

Rozdział VI 
Warunki odstąpienia od regulaminu 

 
§ 4. 

1. Regulaminu nie stosuje się do: 
1) zamówień, których wartość nie przekracza 10000 euro z zastrzeżeniem dla sytuacji, w których 

odrębne przepisy, zasady finansowania i wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach 
projektów współfinansowanych ze środków UE danego Programu Operacyjnego wyznaczają 
odpowiednio niższy próg stosowania procedury rozeznania rynku. 

2) zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym określone  
w przepisach wydanych na podstawie art. 2a ustawy - Prawo Zamówień Publicznych  
- z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zamówień, o których mowa w ust. 1, udziela się na podstawie rozeznania cenowego dokonanego ustnie 
z uwzględnieniem zapisów § 1 ust. 3. 

3. W uzasadnionych przypadkach zamówienia mogą być dokonywane w trybie z wolnej ręki,  
w szczególności jeżeli zastosowanie zasad wynikających z niniejszego zarządzenia mogłoby skutkować 
co najmniej jedną z następujących okoliczności: 
1) naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków  

w szczególności, jeżeli należyta realizacja zamówień uzależniona jest od właściwości wykonawcy, 
2) naruszeniem zasad dokonywania wydatków w wysokości i terminach, wynikających  

z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, 
3) poniesieniem straty w mieniu Zamawiającego, 
4) uniemożliwieniem terminowej realizacji zadań. 
 

 
Rozdział VII 

Warunki zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty 
 

§ 5. 
1. Zamawiający może odwołać postępowanie konkursowe przed upływem terminu do składania ofert bez 

podania przyczyny. 
2. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

1) powstaną okoliczności wymagające zmiany opisu przedmiotu zamówienia, 
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, 
4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 
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Rozdział VIII 
Archiwizacja 

 
§ 6 

Zamawiający ma obowiązek udokumentowania przeprowadzenia postępowania oraz kopii wszystkich 
zebranych dokumentów oraz przechowywania ww. dokumentacji przez okres nie krótszy niż wynika to ze 
stosownych przepisów oraz zasad finansowania i wytycznych w zakresie realizacji projektów 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, stosownie dla Programu Operacyjnego, w ramach 
którego finansowane jest przedmiotowe zamówienie. 

 
 

Rozdział IX  
Postanowienia końcowe 

 
§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych, akty wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny oraz inne 
przepisy obowiązującego prawa. 
 

§ 8 
Regulamin został uchwalony przez Zarząd w dniu 09 grudnia 2015r. i wchodzi w życie z chwilą jego 
uchwalenia. 
 

 
 


