
(Dział Organizacyjny – 2006) 

 
ZARZĄDZENIE Nr  21 /2006 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
       z dnia   15 lutego 2006 r. 

 
wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 1/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych  
 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. W Dziale I Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie 
Wrocławskim, stanowiącym Załącznik do zarządzenia Nr 1/2006 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych, 
wprowadza się następujące zmiany: 

 
1/ w Rozdziale 6, pkt 6.6. otrzymuje brzmienie: 
 

„6.6. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1., o wartości większej niż 5.000 złotych netto, 
poprzedzone winny być pisemnym zapytaniem ofertowym skierowanym do co najmniej 
dwóch wykonawców, z wyjątkiem sytuacji, w których zamówienie może zrealizować tylko 
jeden wykonawca. Z powyższych czynności sporządza się protokół. 
Wzór protokołu stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu.”, 
 

2/ w Rozdziale 8, pkt 8.2. otrzymuje brzmienie: 
 

„8.2. Do zamówień, których wartość przekracza 5.000 złotych  netto zaleca się zawieranie 
umów w formie pisemnej.”. 
 

§ 2. Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych otrzymuje 
tytuł: 

 
„Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia o wartości powyżej 5.000 złotych netto, nie 
przekraczającej równowartości 6.000 euro.” 
Wzór Załącznika Nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowi Załącznik 
do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 3. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 

spraw Ogólnych. 
 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 



(Dział Organizacyjny – 2006) 

Załącznik  
do zarządzenia Nr  21/2006 
z dnia  15 lutego 2006 r. 

 
Załącznik Nr 3 
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych 

                                                                                                                                                  
 
postępowanie Nr........................................... 

       
 

....................................................................... 
pieczęć jednostki /Nr pisma 
 

Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia  
o wartości  powyżej 5.000 złotych netto, nie przekraczającej równowartości 6.000 euro  

(na podstawie art. 4 pkt  8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  Nr 19, poz. 177, z  późn. zm.) 
 

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

 
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

 
Kod CPV :.................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
3. Wartość szacunkowa zamówienia: 

 
 
.......................................zł 

                                                                tj. ....................................euro, wg kursu 1 euro = 4,0468 zł 
 
4. Porównanie ofert: 

 
(oferty – pisemne odpowiedzi na zapytanie ofertowe, kosztorysy ofertowe, oferty uzyskane drogą elektroniczną, 
informacje zebrane na podstawie własnego badania rynku - ) 

Nr 
Oferty 

 
Nazwa i adres firmy 

 
Cena netto 
zamówienia 

 
zł 

 
VAT 

..........% 
 

zł 

 
Wartość brutto 

 
 

zł 

 
Termin realizacji 

 
 

dni/tyg. 

 
Gwarancja 

 
 

mies. 

1. 
 

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

  

2. 
 

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

  

… 
 

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

  

 
5. Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru: 

 

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

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

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

       Zatwierdzam wybór wykonawcy 
 

        ..................................................          ....................................................... 
podpis osoby dokonującej wyboru                      data i  podpis Kierownika Jednostki 

 
Załączniki: 

1. …………………………… 
2. ……………………………       


