
 
 
 
 
 
 
 

ZARZĄDZENIE Nr 142/2018 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 29 listopada 2018 r. 
 

wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 99/2014 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielania  

zamówień publicznych 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668), w związku z art. 44 ust. 3 ustawy  z  dnia   
27  sierpnia 2009 r.  o  finansach publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 2077,  
z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późniejszymi zmianami) zarządza 
się, co następuje: 

 
§ 1. Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie 

Wrocławskim stanowiącego Załącznik do zarządzenia Nr 99/2014 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 5 sierpnia 2014 r. (z późniejszymi zmianami) otrzymuje brzmienie 
ustalone w Załączniku do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. Nadzór nad przestrzeganiem w Uczelni postanowień niniejszego zarządzenia 
powierza się Kanclerzowi. 

 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
 
 

prof. dr hab. Adam Jezierski 
R E K T O R 

 
 
 
 



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 142/2018 z dn. 29.11.2018 r. 
Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych 

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

      Pieczęć jednostki, znak pisma 

 
 

Wrocław, dnia ….......................................20…… r. 
 

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

Nr wniosku nadany przez BZP/ jednostkę * 

W N I O S E K 

o wszczęcie postępowania o zamówienie  
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późniejszymi zmianami) 
(należy wypełnić zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie) 

 

I. Wnioskodawca: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

jednostka organizacyjna 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
osoba ustalająca przedmiot  zamówienia  

II. Przedmiot zamówienia: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer pozycji z właściwego planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych jednostki: …………………………… 
……………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Dostawy: □   Usługi: □   Roboty budowlane: □ 
 

III.  Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień  (CPV)  Dostępny – www.uzp.gov.pl: 
 

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

Zamówienie jednorazowe □   Zamówienie powtarzające się okresowo □ 
 

IV.  Szacunkowa wartość zamówienia netto – bez podatku VAT (na podst. art. 32 - 35 ustawy Pzp) 
kurs EURO zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego  
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych: ………………………………… 
 

Informacja czy dane zamówienie stanowi zamówienie częściowe w rozumieniu art. 32 ustawy Pzp 
TAK  □           NIE  □ 
 
całkowita wartość zamówienia (wg planu postępowań):  ………………zł  …………euro 

w tym: 
• wartość zamówienia, której dotyczy wniosek  ……………..zł  …………euro 

( w tym poszczególne części –jeśli dotyczy)   ……………..zł  …………euro 
……………..zł  …………euro 
 

• wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7: 
wartość dla danego postępowania     ………………zł  …………euro 
wartość dla pozostałych postępowań   ………………zł  …………euro 

 
Ustalenia wartości zamówienia dokonał/a ……………………………………………………………………………………………………………….. 

W dniu ……… na podstawie …................................................................................................................... 

 
V.  Termin lub okres realizacji zamówienia: 
 
…......................................................................................................................................................... 
 
 

VI.  Proponowany tryb postępowania: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Uzasadnienie faktyczne i prawne:  propozycji trybu innego niż przetarg nieograniczony lub ograniczony albo 
wyłączenia zamówienia spod obowiązku stosowania ustawy Pzp 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 



VII. Zastosowanie aspektów społecznych: 
TAK  □           NIE  □ 

a) zamówienie jest/ nie jest zamówieniem zastrzeżonym na podstawie art. 22 ust.2 ustawy Pzp 
b) dokonano oceny czy określone czynności w zakresie realizacji zamówienia na usługi lub roboty budowlane 

będą polegały na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Ustalono, że następujące 
czynności w ramach realizacji zamówienia będą polegały na wykonywaniu pracy zgodnie z art. 22 § 1 Kp: 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

c) w opisie przedmiotu zamówienia określono wymagania/ nie określono wymagań o których mowa w art. 
29 ust. 4 ustawy Pzp. 

d) zamówienie przeznaczone jest/nie jest przeznaczone dla użytku osób fizycznych w tym pracowników 
zamawiającego. Jeśli tak to zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp w opisie przedmiotu zamówienia odwołano się 
do dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich 
użytkowników.  

e) z uwagi na szczególne cechy zamówienia w opisie przedmiotu zamówienia odwołano się do oznakowania, o 
którym mowa w art.30a ponieważ spełnione są łącznie następujące przesłanki: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
VIII. Wykaz osób przewidzianych do pracy w komisji przetargowej/komisji, w szczególności 

specjalistów z dziedziny stanowiącej przedmiot zamówienia, zdolnych w oparciu o wykształcenie  
i posiadane doświadczenie ocenić wartość ofert, a w przypadku braku komisji osoba odpowiedzialna za 
przeprowadzenie procedury: 

 
…………………………………………………………,………………………………………………………………………, ……………………………………………..… 
……………………………………………………..…,………………………………………….…………………………,…………………………………………………… 
 
IX.  Kwota brutto, którą Wnioskodawca proponuje przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia 

publicznego (z uwzględnieniem należnego podatku VAT) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
X.  Źródło finansowania (pozycja planu rzeczowo-finansowego, decyzja dotacji itp.): 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

XI.  Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej (wskazać projekt/ program) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Udział tych środków w wartości zamówienia:……………………% (jeśli jest znany) 
 
 
 
Sporządzający:        Wnioskodawca: 
 
 
…..……………………………………                    ........................................... 
      podpis i data                                  podpis i data 
       
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Akceptacja Kwestora UWr 
(dotyczy danych z punktów  IX i X) 
                                                                         

  ………………………………………………. 
          podpis i data 
 

Opinia Biura Zamówień Publicznych/ osoby odpowiedzialnej za koordynowanie postępowań *(dotyczy kompletności 
wniosku) 
 
 
                                                                        ………………………………………..  
                           podpis i data 
    
Decyzja Rektora / Kanclerza /  
kierownika jednostki / innej osoby umocowanej*                  ZATWIERDZAM 
 
 
 
                                                                      ………………………………………………….. 

          podpis i data 
Załączniki: 
1. Wzór umowy – spójny z opisem przedmiotu zamówienia; 
2. Opis przedmiotu zamówienia (zgodny z art. 29 - 31 ustawy Pzp. oraz z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego – 
tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). 

* niepotrzebne skreślić



 


