
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4 z dnia 14 lutego 

2012 r. w sprawie planowania, rozliczania i 

dokonywania wydatków których wartość nie 
przekracza 14 tys. euro  

 

 

 

 

...............................................................                                                  

              pieczęć zamawiającego 

 
WNIOSEK NR  ....... Z DNIA ………… O  WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
Z WYŁĄCZENIEM STOSOWANIA PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 
 

1.     Nazwa komórki organizacyjnej: 

………………………………………………………………………………………………………..………. 

2. Rodzaj zamówienia: (dostawa, usługa lub robota budowlana) 

............................................................................................................ 

3. Podstawa wyłączenia: art. 4 pkt 8ustawy Pzp. 

Uzasadnienie faktyczne wyłączenia: Wartość zamówienia nie przekracza 14 000 euro. 

4. Przedmiot zamówienia: (opis) 

...........................................................................................................................................................  

5. Wartość zamówienia wynosi /netto/ zł. ...................... zł, co stanowi równowartość kwoty: ………...... euro.1,  

 Wartość brutto zł ........................ , w tym podatek .....................%VAT w kwocie zł ............................. 

 

Oszacowania wartości zamówienia dokonano na podstawie /kosztorysu inwestorskiego, kalkulacji kosztów w oparciu o średnie 

ceny usług świadczonych w podobnym zakresie2:.......................................  

Ustalenia wartości zamówienia dokonał ……………………………………………………………. dnia: ........................ r. 
 

6. Pożądany termin realizacji zamówienia: .........................................r. 

Planowana data zakończenia realizacji zamówienia ......................................r. 

7. Uzasadnienie złożenia wniosku: 

........................................................................................................................................................... 

8. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania 

…………………………………………………………………….…………. 

 

 Akceptacja kierownika jednostki 

miejscowość, dnia ........................                 

 

……….……............................                  ............................................................... 
                                                                                 PODPIS GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO                           PODPIS WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA 

 
                                                                                             
1 wartość zamówienia przeliczona wg kursu zamieszczonego w Rozporządzeniu Prezesa RM 

2 wnioskujący zobowiązany jest załączyć dla robót budowlanych kosztorys inwestorski, a dla dostaw i usług 

informację we wniosku lub dokument/notatkę, określający co najmniej sposób obliczenia wartości 

zamówienia wraz z podaniem wszystkich elementów składających się na tę wartość, sporządzony przez osobę 

ustalającą wartość zamówienia.  



Załącznik nr 2  do Zarządzenia nr 4 z dnia 14 lutego 

2012 r. w sprawie planowania, rozliczania i 

dokonywania wydatków których wartość nie 
przekracza 14 tys. euro  

 

 
...............................................................                                                  

              pieczęć zamawiającego 

 

 

                                                      ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z póź. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym  

o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych   

 

1. Przedmiot  zamówienia........................................................................................................... 

2. Termin realizacji zamówienia ................................................................................................ 

3. Inne istotne warunki zamówienia .......................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

4. Sposób przygotowania oferty . 

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr 3). 

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, 

 nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę 

upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na 

kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na.....................................................”. 

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok.......... , pocztą, pocztą elektroniczną 

na adres........................................lub faksem pod nr.............................................................. 

5. Miejsce i termin złożenia oferty. 

Ofertę złożyć należy do dnia................ godz................... 

 

 

 

                                                                    .................................................................... 

                                                                              (data, podpis osoby prowadzącej sprawę )  

 

 
 

 

 
 



Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 4 z dnia 14 lutego 

2012 r. w sprawie planowania, rozliczania i 

dokonywania wydatków których wartość nie 
przekracza 14 tys. euro  

 

 
pieczątka oferenta                                                                               dnia.............................. 

 

 

 

                                                          OFERTA 

 

 

Do  

nazwa jednostki 

 

 

 

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego 

realizowanego na podstawie art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

Publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz.759 z p. zm.), a dotyczącego: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

(wpisać przedmiot zamówienia ) 

 

składamy ofertę  następującej treści: 

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto...............................................................zł. 

Obowiązujący podatek VAT    .......%       .........................................................................zł. 

Cena brutto .........................................................................................................................zł. 

Słownie: ................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................ 

w tym ( jeśli dotyczy robót budowlanych): 

stawka roboczogodziny kosztorysowej netto.................zł/r-g, 

narzut kosztów pośrednich (Kp)......................... ....% od R i S, 

narzut kosztó zysku (Z)...... ............% od R +Kp(R), S+Kp (S). 

  

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, 

warunki  

3. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym  

NIP  ....................................................... 

      

 

                                                                              ............................................................ 

                                                                                  podpis osoby upoważnionej 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4  do Zarządzenia nr 4 z dnia 14 lutego 

2012 r. w sprawie planowania, rozliczania i 

dokonywania wydatków których wartość nie 
przekracza 14 tys. euro  

 

 
 

 

............................................................                                                     ................................... 

      (pieczęć adresowa Zamawiającego)                                                                                  (data)  

 

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro 

 

1 Opis przedmiotu zamówienia: 

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu ............................. na kwotę ................. co stanowi 

równowartość ...............euro (1euro = ...........zł) na podstawie .............................................. 

..................................................................................................................................................           

3. W dniu ........................................... zwrócono się do ...... niżej wymienionych wykonawców 

z zapytaniem ofertowym: 

1. .....................................................................................................………………………… 

2. .....................................................................................................………………………… 

3. .....................................................................................................………………………… 

Zapytanie skierowano faksem, mailem, telefonicznie (właściwe podkreślić). 

 

4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy 

ofert): 

1. .....................................................................................................………………………… 

2. .....................................................................................................………………………… 

3. .....................................................................................................………………………… 

 

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: 

....................................................................…………………………………………………. 

................................................................................................................................................. 

za cenę ........................................ 

 

6. Uzasadnienie wyboru: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

6. Postępowanie prowadził: ......................................................................................................... 

 

 

ZATWIERDZAM/ NIE ZATWIERDZAM  

 

                                                                                      ................................................... 

(podpis kierownika jednostki) 



Załącznik nr 5  do Zarządzenia nr 4 z dnia 14 lutego 

2012 r. w sprawie planowania, rozliczania i 

dokonywania wydatków których wartość nie 
przekracza 14 tys. euro  

 
 

Protokół odbioru dostaw/usług/robót budowlanych 
 
 

w dniu ........................... przedstawiciele zamawiającego: 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

przy udziale przedstawiciela wykonawcy 

 .................................................................................................................................................................... 

dokonali odbioru wykonanych dostaw/usług/robót budowlanych 

na podstawie umowy Nr ...............  z dnia ..................................... 

 

A. Stwierdzono że dostawy/usługi/roboty budowlane
1
 zostały wykonane zgodnie/niezgodnie

1
 z ww. 

umową 

  ................................................................................................................................................................ 

  ................................................................................................................................................................ 

 (uwagi dotyczące wykonania niezgodnie z umową) 

 

B. Stwierdzono następujące usterki o nieistotnym charakterze: 

  ................................................................................................................................................................ 

  ................................................................................................................................................................ 

 i wyznaczono termin ich usunięcia do dnia ............................. 

 Pomimo wystąpienia ww. usterek odebrano dostawy/usługi/roboty budowlane
1
. 

 

C. Stwierdzono następujące usterki o istotnym charakterze: 

  ................................................................................................................................................................ 

  ................................................................................................................................................................ 

 i wyznaczono termin ich usunięcia do dnia ............................. 

 Odebranie dostaw/usług/robót budowlanych
1
 jako wykonanych zgodnie z umową odbędzie się po 

usunięciu ww. usterek. 

 

D. W załączniku do protokołu zawarto wykaz odebranego przedmiotu zamówienia z podaniem 
oznaczeń i numerów seryjnych (jeżeli dotyczy). 

 Przedstawiciele zamawiającego: Przedstawiciel wykonawcy: 

 .............................................................   ............................................................. 


