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ZARZĄDZENIE Nr 25/2009 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 26 marca 2009 r. 
 

w sprawie procedury postępowania przy zamówieniach publicznych, których wartość 
nie przekracza równowartości w złotych kwoty 14 000 euro, w projektach realizowanych  

w ramach Priorytetu XIII Programu Operacyjnego Infr astruktura i Środowisko 
 
 

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

§ 1.1. Przepisy niniejszego zarządzenia znajdują zastosowanie wyłącznie do 
zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
realizowanych w ramach Priorytetu XIII Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 14.000 euro wyrażonej  
w złotych. 

2. Zamówienia publiczne należy realizować zgodnie z zasadą uczciwej 
konkurencji, równego traktowania wykonawców, zasadą jawności oraz podstawowymi 
zasadami wynikającymi z treści art. 35 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami), a także przepisami 
Kodeksu cywilnego. 

3. Do spraw nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem zastosowanie mają 
przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Wrocławskim 
(zgodnie z Zarządzeniem Nr 57/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
28 czerwca 2007 r.).  

 
§ 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzą samodzielnie jednostki 

organizacyjne Uniwersytetu Wrocławskiego, a ich kierownicy wyrażają pisemną zgodę na 
przeprowadzenie zamówienia oraz zatwierdzają protokół z wyboru wykonawcy. 

 
§ 3.1. Zamówienia winny być poprzedzone zapytaniem ofertowym skierowanym do 

co najmniej trzech wykonawców, przekazanym pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub 
telefonicznie. 

2. Ogłoszenie o zamówieniu umieszczane jest na stronie internetowej Biura 
Zamówień Publicznych oraz tablicy ogłoszeń danej jednostki, nie później niż na 7 dni przed 
planowanym terminem składania ofert. 

3. Ogłoszenie powinno zawierać co najmniej: 
1/ krótki opis przedmiotu zamówienia, 
2/ termin realizacji zamówienia, 
3/ termin i miejsce składania ofert, 
4/ kryteria oceny ofert, 
5/ odesłanie do niniejszego zarządzenia. 

4. Z przeprowadzonego postępowania sporządza się protokół z wyboru 
wykonawcy, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

5. W przypadku postępowań, których wartość nie przekracza 5.000 zł netto 
umieszczanie ogłoszenia oraz sporządzanie protokołu nie jest obowiązkowe. 
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§ 4.1. Wykonawcy mogą składać zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia po  
umieszczeniu  ogłoszenia  na  stronie  internetowej  Biura  Zamówień Publicznych oraz 
tablicy ogłoszeń, jednak nie później niż na dwa dni przed terminem składania ofert. 

2. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 
 

§ 5. Podczas  wyboru  najkorzystniejszej oferty porównywane  są  co  najmniej  trzy  
oferty, z wyjątkiem sytuacji, gdy złożone zostały tylko dwie lub jedna oferta.  Zamawiający 
wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie mierzalnych kryteriów oceny ofert, 
odnoszących się do przedmiotu zamówienia lub właściwości wykonawcy, z uwzględnieniem 
zasad ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104,  
z późniejszymi zmianami). 
 

§ 6.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieszcza 
na stronie internetowej Biura Zamówień Publicznych oraz tablicy ogłoszeń danej jednostki 
informację o wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę i adres wykonawcy, którego 
ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem wyboru.  

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawcę, 
którego ofertę wybrano. 

 
§ 7. Do zamówień, których wartość przekracza 10.000 złotych netto, zaleca się 

zawieranie umów w formie pisemnej. 
 

§ 8. Pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie procedury zamówienia lub 
zaangażowani w wybór najkorzystniejszej oferty, zobowiązani są do złożenia i dołączenia do 
dokumentacji zamówienia „Oświadczenia o bezstronności”, określonego w Załączniku Nr 2 
do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 9. Pełna dokumentacja z przeprowadzonego postępowania wraz z wydrukami 
korespondencji elektronicznej i strony internetowej z zamieszczonym ogłoszeniem, 
przechowywana jest w komórkach Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzących określone 
postępowanie przez okres przewidziany w Programie Operacyjnym Infrastruktura  
i Środowisko oraz zgodnie z Instrukcją kancelaryjną i wykazem rzeczowym akt Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 
 

§ 10. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi  
ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. 
 

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 25/2009 
z dnia 26 marca 2009 r.                                                                                                 

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

       

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

Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia 
o wartości powyżej 5.000 złotych netto, nieprzekraczającej równowartości w złotych 14.000 euro 

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity z 2007 r.: Dz. U. Nr 223, poz. 1655 , z późniejszymi zmianami) 

 
1. Przedmiot zamówienia (krótki opis zamówienia z określeniem jego zakresu): 

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

 
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

Kod CPV :.................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
 
3. Wartość szacunkowa zamówienia bez podatku VAT, ustalona na podstawie art.32,33,34,35 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: 

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

                                                                tj. ....................................euro, wg kursu zgodnego z aktualnym Rozporządzeniem 
Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczenia wartości 
zamówień publicznych dostępnym na stronie Biura Zamówień Publicznych: http://www.bzp.uni.wroc.pl w zakładce dla 
pracowników UWr. Str. 6 

 
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. 

 
Inne cechy 
oferty lub 

wykonawcy 

1. 
 

    
 

   

2. 
 

       

3. 
 

    
 

   

….. 
 

       

 
5. Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 

 

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

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

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

       Zatwierdzam wybór wykonawcy 
 

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

 
Załączniki: 

1. …………………………… 
2. ……………………………       
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Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 25/2009 
z dnia 26 marca 2009 r. 

 
 
 

 
OŚWIADCZENIE   O  BEZSTRONNO ŚCI 

 
 

Niniejszym oświadczam, iż ja   
 

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

imię i nazwisko 

,................................................................................................................................................................................ 

adres zamieszkania 

 

po zapoznaniu się z listą wykonawców nie jestem w sposób bezpośredni ani pośredni związany/a  
z żadnym z nich.  
 
Oświadczam także, że: 

1/ nie ubiegam się o udzielenie zamówienia, 

2/ nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem 
związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym 
lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, 

3/ przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia nie 
pozostawałem w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą i nie byłem członkiem organów 
zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, 

4/ nie pozostaję z żadnym wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 
budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności, 

5/ nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

 
 
Oświadczam także, że nie brałem/am udziału w przygotowaniu oferty w żadnej formie.  

 
Ponadto, zobowiązuję się do nieujawniania informacji z przebiegu postępowania osobom trzecim. 

 
 
 

Data i miejsce  Imię i nazwisko 

 
 

  

  Podpis 
 


