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REGULAMIN
udzielania przez Jednostkę zamówień, których wartość nie przekraczawyrażonej w złotych

równowartości kwoty 30.000 euro

Rozdział 1.
Słowniczek

Ilekroć w Regulaminie bądź załącznikach do niego jest mowa o:
a)
b)

g)

Jednostce — należy przez to rozumieć Spółdzielnię Mieszkaniową "Przylesie" w Sopocie,
Prezesie Jednostki — należy przez to rozumieć Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie"
w Sopocie,
Ustawie PZP — należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo Zamówień
Publicznych (t.j. Dz. Ustaw z 2015r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami),
cenie — należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 9 maja 2014r.
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. 2014.915 z późniejszymi zmianami),
dostawach — należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na
podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu,
które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację,
usługach — należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są robotybudowlane lub dostawy a są usługami określonymi w przepisach wydanych na podstawie
UstawyPZP,
robotach budowlanych — należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie
robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c Ustawy PZP lub
obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków,
zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego,
komórce organizacyjnej— należy przez to rozumieć dział lub samodzielnestanowisko w Jednostce,
wykonawcy — należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego,
zamawiającym— należy przez to rozumieć Jednostkę,
pracowniku merytorycznie odpowiedzialnym za realizację zamówienia — należy przez to
rozumieć pracownika zamawiającego, któremu bezpośrednio zlecono przeprowadzenie
procedury związanej z udzieleniem zamówienia,
zamówieniach —- należy przez to rozumieć odpłatne umowy zawierane pomiędzy zamawiającym
a wykonawcą na usługi, dostawy lub roboty budowlane,0 wartości nieprzekraczającej równowartości
kwoty 30.000 euro, do których nie stosuje się Ustawy PZP,
wartości zamówienia — należy przez to rozumieć całkowite szacunkowe wynagrodzenie
wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą
starannością,
regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin udzielania przez Jednostkę zamówień
0 wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, do których nie stosuje się Ustawy
PZP,
najkorzystniejszej ofercie — należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy
bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia lub która
najlepiej spełnia kryteria inne niż cena lub koszt, gdy cena lub koszt jest stała albo oferta
z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt,
rozeznanie rynku — należy przez to rozumieć powzięcie informacji na temat cen rynkowych,
Wytycznych — łącznie wytyczne i inne dokumenty obowiązujące w programie operacyjnym
w przypadku realizacji zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, przy czym:' Wytyczne szczegółowe — należy przez to rozumieć Wytyczne w zakresie kwalifikowa/ności

wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura iŚrodowisko na lata 2014-2020,' Wytyczne kontrolne — należy przez to rozumieć Wytyczne w zakresiekont?” dla Programu. . » .
_ pRzEWODNILLĄQOperacyjnego Infrastruktura I Srodowrsko2014 2020.
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Rozdział 2.
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zakres, zasady i procedury udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty
budowlane, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000

euro i do których nie stosuje się Ustawy PZP.
2. Podstawę do udzielania zamówień stanowi plan finansowy Jednostki ustalony na dany rok

kalendarzowy.
3. Wydatkowanie środków publicznych powinno być dokonywane:

1) w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z

danych nakładów finansowych,
2) w sposób możliwiający terminową realizację zadań,
3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań

4. Postępowania o udzielenie zamówienia należy przygotowywać i przeprowadzać z zachowaniem
zasad:

1) uczciwej konkurencji oraz równego traktowania i niedyskryminowania wykonawców,
2) jawności, bezstronności i obiektywizmu,
3)zasady racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi,

5. Zamówienia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej lub innych mechanizmów
finansowych, udzielane są na podstawie regulaminu 2 nadrzędnym uwzględnieniem przepisów
prawnych iodpowiednich wytycznych, wynikających z dokumentów określających sposób
udzielania takich zamówień, a także postanowień opisanych w Załączniku Nr 16 do regulaminu.

6. Przystępując do udzielenia zamówień do kwoty nie przekraczającej równowartości 30.000 euro
na dostawy, usługi i roboty budowlane można również skorzystać z wybranego trybu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określonego w Ustawie PZP. Decyzję wtym
zakresie podejmuje Prezes Jednostki, na wniosek pracownika merytorycznie odpowiedzialnego
za realizację zamówienia. Należy wówczas przepisy tej ustawy stosować w całości.

7. Decyzję o przeprowadzeniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia podejmuje Prezes
Jednostki, ponosząc odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania,

8. Każde postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia prowadzi pracownik merytorycznie
odpowiedzialny za realizację zamówienia na podstawie ustnego polecenia służbowego, ponosząc
odpowiedzialność w tym zakresie.

9. Pracownik odpowiedzialny za realizację zamówienia bezstronnie, obiektywnie, starannie,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rozeznaje, kwalifikuje oraz przygotowuje
i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia.

10. Jednostka prowadzi rejestr zamówień 0 wartości nie przekraczającej równowartości w złotych

kwoty 30.000 euro. Rejestr ten powinien zawierać w szczególności:
A. numer rejestru i określenie przedmiotu zamówienia,
B wartość zamówienia,
C. rodzaj zamówienia (U — usługa, D — dostawa, RB — robota budowlana),
D wartość udzielonego zamówienia wynikającą odpowiednio z zawartej umowy lub

odpowiedniego dowodu księgowego.
E. Jednoznaczny i wyczerpujący opis zamówienia, uwzględniający wszystkie wymagania i

okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty wraz z podaniem kodu CPV.

11. Niniejszy regulamin określa wewnętrzną organizację postępowania w sprawach zamówień na

dostawy, usługi i roboty budowlane 0 wartości nie przekraczającej równoważnej w złotych
kwoty 30.000 euro, dokonywanych przez Jednostkę, opłacanych w całości lub części ze środków
publicznych,w tym ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

12. Zastosowane rozwiązania organizacyjne i procedury wynikają z:

' przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. Ustaw
z 2015r. poz. 2164 z późn.zm.),

' przepisów wewnętrznych Jednostki,
' wytycznych i dokumentów obowiązujących dla danego programu operacyjnego - przy

udzielaniu zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych
mechanizmów finansowych,

' inny h obowiązujących przepisów prawa.
PRZEWUBWR? r .,.o których mowa w niniejszym regulaminie, dotyczą wydatków dokonywanych bez

NMT?! uaśnłr sposób płatności (przelew, gotówka, itp.).
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Rozdział 3.
Ustalenie wartości zamówienia i wszczęcie procedury

Przystępując do udzielenia zamówienia, wartość zamówienia ustala się z należytą starannością,
z zachowaniem przepisów art. 32-35 Ustawy PZP, przy zastosowaniu co najmniej jednej
z następujących metod (z zastrzeżeniem zamówień na roboty budowlane):
A. analizy cen rynkowych przedmiotu zamówienia (cenniki, foldery, katalogi, strony internetowe

itp.),
B. analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy, poniesionych na tego samego

rodzaju zamówienia przez zamawiającego lub innych zamawiających, z uwzględnieniem
wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowanego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego,

C. wysokości wydatków przewidzianych na ten cel w planie finansowym.
Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie:

— kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej
albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym,jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane;

- planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest
zaprojektowanie iwykonanie robót budowlanychw rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane.

Przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się także wartość dostaw
i usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy, o ile są one niezbędne do
wykonania tych robót budowlanych.
Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy,
bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.
Szacowanie wartości zamówienia jest dokonywane z uwzględnieniem ewentualnego prawa opcji
lub ewentualnych zamówień, o których mowa w przepisie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy PZP ijest
dokumentowane.
Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów Ustawy PZP zaniżać wartości
zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia, przy czym ustalając wartość
zamówienia należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia przesłanek:
A. usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie,
B. możliwe jest udzieleniezamówieniaw tym samym czasie,
C. możliwe jest wykonaniezamówienia przezjednego wykonawcę.
Szacunkową wartość zamówienia ustala się w złotych i przelicza na euro według średniego kursu
złotego w stosunku do euro określonego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na
podstawie przepisu art. 35 ust. 3 Ustawy PZP.
Zamawiający zobowiązanyjest ustalić, czy istnieje obowiązek stosowania Ustawy PZP i czy wydatek
ma pokrycie w planie rzeczowo — finansowymJednostki.
Ustalenia wartości szacunkowejzamówienia dokonuje pracownikmerytorycznie odpowiedzialnyza
realizację zamówienia lub inny pracownik wyznaczony przez bezpośredniego przełożonego
komórki organizacyjnej. Ustalenia wartości szacunkowej może dokonać również osoba
zatrudniona na podstawie odrębnego zlecenia (umowy), np. do wykonania kosztorysu
inwestorskiego.
Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów Ustawy PZP łączyć zamówień,
które odrębnie udzielane wymagają zastosowania różnych przepisów Ustawy PZP; dzielić
zamówienia na odrębne zamówienia, w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości.
Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia
w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością
zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.
Podstawą ustalania wartości zamówienia na dostawy i usługi powtarzające się okresowo jest
łączna wartość zamówień tego samego rodzaju:
A. udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym,

z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego
na dany rok średniorocznego wskaźnika cegacżigwwśłgądsqnsumpcyjnych ogółem, albo
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10.

11.

B. których Zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej
dostawie lub usłudze.

Ustalenia wartości zamówienia na dostawy i usługi dokonuje się nie wcześniej niż 2 tygodnie,
a w przypadku robót budowlanych — nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia.
Ustalenie wartości zamówienia należy udokumentować w postaci notatki służbowej i załączonych
do niej dokumentów. Dokumentami potwierdzającymi ustalenie wartości zamówienia są
w szczególności:
A. zapytania cenowe skierowane do potencjalnychwykonawców,
B. odpowiedzicenowe wykonawców,
C. wydruki ze stron internetowych zawierające ceny usług i towarów, opatrzone datą wykonania

wydruku,
D. notatki, kopie ofert lub umów z innych postepowań (obejmujących analogiczny przedmiot

zamówienia) z okresu poprzedzającego moment szacowania wartości zamówienia,
potwierdzające analizę wydatków poniesionych na tego rodzaju zamówienia w okresie
poprzedzającym moment szacowania wartości zamówienia, z uwzględnieniem wskaźnika
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowanego przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego.

Procedurę udzielenia zamówienia wszczyna się poprzez złożenie pisemnego wniosku do Prezesa
Jednostki i uzyskanie akceptacji udzielenia zamówienia. Wniosek ten sporządza się zgodnie ze
wzorem stanowiącymZałącznik Nr 4 do regulaminu.

Rozdział 4.
Procedury udzielania zamówień

Zamówienie na usługi, dostawy lub roboty budowlane może być udzielone wyłącznie przy zachowaniu
zasad określonych w regulaminie, z nadrzędnym uwzględnieniem szczególnych wymagań dla zamówień
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych mechanizmów finansowych, przepisów
prawnych iodpowiednich wytycznych, wynikających z dokumentów określających sposób udzielania
takich zamówień, a także postanowień opisanych w Załączniku Nr 16 do regulaminu.

51
Procedura rozeznania rynku

Procedura rozeznania rynku, po uzyskaniu akceptacji Prezesa Jednostki, może być przeprowadzona
w następujących formach, z zastrzeżeniem surowszych rygorów określonych poniżej w regulaminie
dla poszczególnych przedziałów wartości zamówienia:
A. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej Jednostki w zakładce

„Ogłoszenia o zamówieniu”, lub
B. poprzez przekazanie zapytania ofertowego co najmniej do trzech potencjalnych wykonawców,

z zastrzeżeniempkt D., lub
C. poprzez zebranie co najmniej trzech ważnych ofert publikowanych na stronach internetowych,

zawierających cenę proponowaną przez potencjalnych wykonawców,
D. w przypadku braku możliwości przesłania zapytania ofertowego do wymaganejw pkt B. liczby

wykonawców — dopuszcza się przesłanie za pytania ofertowego do mniejszej liczby wykonawców,
zjednoczesnym zamieszczeniem zapytania ofertowego na stronie internetowej Jednostki.

Notatka potwierdzającaprzeprowadzenie rozmów telefonicznych z potencjalnymi wykonawcami nie
stanowi formy rozeznania rynku.
W celu przeprowadzenia procedury rozeznania rynku należy uzyskać zgodę Prezesa Jednostki na jej
zastosowanie poprzez złożenie pisemnegowniosku, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku
Nr 8 do regulaminu.
Zapytanie ofertowe powinno zawierać w szczególności:
A. opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane warunki jego realizacji, w tym termin wykonania

umowy o udzieleniu zamówienia,
B. informację o możliwości składania ofert częściowych, o ile przewiduje się taka możliwość,
C. informację o planowanych zamówieniach, o których mowa w przepisie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

Ustawy PZP, ich zakres oraz arunki, na jakich zostaną udzielone, o ile przewiduje się udzielenie

tego typu zamówień,
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D. opis warunków stawianychwykonawcom oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
w tym wymagane dokumenty potwierdzającespełnianiewarunków (o ile są wymagane),

E. przyjęte kryteria oceny ofert wraz z podaniem ich wag punktowych lub procentowych oraz
opisem sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium,

F. wskazanie pracownika odpowiedzialnego merytorycznie za realizację zamówienia,
upoważnionegodo kontaktu z wykonawcami,

G. sposób (faks, droga elektroniczna lub forma pisemna), termin i miejsce składania ofert.
Zaleca się przekazanie potencjalnymwykonawcomwraz z zapytaniem ofertowym projektu umowy
oudzielenie zamówienia — wzór Umowy stanowi Załącznik Nr 14 do regulaminu. Wzór umowy
winien być każdorazowodostosowywanydo przedmiotu zamówienia.
Oferty złożone po wyznaczonym terminie podlegają odrzuceniu.
Kryteriamiwyboru ofert są:
— cena,albo
— cena i inne kryteria gwarantujące uzyskanie oferty najkorzystniejszej ekonomicznie ijakościowo,

w szczególności:
' jakość, w tym parametry techniczne,właściwości estetyczne i funkcjonalne;
' funkcjonalność;
' parametry techniczne;
' aspekty środowiskowe,wtym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia;' aspekty społeczne,w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art.

22 ust. 2 Ustawy PZP, dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie
potrzeb użytkowników;

' aspekty innowacyjne;
' koszty eksploatacji;
' serwis;
' termin wykonania zamówienia;
' doświadczeniewykonawcy;
' poziom wiedzy specjalistycznej wykonawcy lub osób wskazanych przez niego do realizacji

zamówienia;
' organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji

zamówienia,jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonaniazamówienia;' serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin
dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub—okres realizacji.

Zamówienia udziela się wykonawcy spełniającemu warunki udziału w postępowaniu, który złoży
najkorzystniejszą ofertę, tj. zaoferuje najkorzystniejszą cenę przy takich samych lub zbliżonych
warunkach realizacji zamówienia, albo wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny
i innych kryteriów oceny ofert.
W trakcie prowadzenia procedury rozeznania rynku należy sporządzić protokół z postępowania,
zgodnie ze wzorem stanowiącymZałącznik Nr 9 do regulaminu.
Procedury rozeznania rynku nie stosuje się w przypadku, gdy zastosowanie znajdzie procedura
negocjacji zjednym wykonawcą, opisanaw 52 Rozdziału_4. regulaminu.

92
Procedura negocjacji z jednym wykonawcą

Procedura negocjacji z jednym wykonawcą może być zastosowana po wyrażeniu zgody Prezesa
Jednostki na wniosku stanowiącym Załącznik Nr 10 do regulaminu, w przypadku, gdy zachodzi co
najmniej jedna z następującychokoliczności:

'

— przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi określone w art. 4 Ustawy PZP, z wyjątkiem
zamówień, o których mowa w art. 4 pkt 8) Ustawy PZP, -

— w wyniku przeprowadzonej procedury rozeznania rynku, opisanej w 51 Rozdziału 4. regulaminu,
nie wpłynęła żadna oferta lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy
wykonawcy zostali wykluczeni z postepowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu
pod warunkiem, że pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione,

— zamówieniemoże być zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę, w sytuacji, gdy zachodzi co
najmniej jedna z okoliczności, o których mowaw art. 67 ust. 1 Ustawy PZP,
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* udzielane jest zamówienie na dodatkowe dostawy wykonawcy wybranemu wcześniej zgodnie z

procedurą rozeznania rynku, polegające na częściowej wymianie dostarczonych produktów lub

instalacji albo zwiększeniu bieżących dostaw lub rozbudowie istniejących instalacji, a zmiana

wykonawcy prowadziłaby do nabycia materiałów o innych właściwościach technicznych, co

powodowałoby niekompatybilnośćtechniczną lub nieproporcjonalnieduże trudności techniczne
w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji,

— udzielane jest zamówienie podobne na usługi lub roboty budowlane wykonawcy wybranemu
wcześniej zgodnie z procedurą rozeznania rynku, przewidzianych w zapytaniu ofertowym
i polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych,

— przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług doradczych,
— pomimo właściwego upublicznienia zapytania ofertowego w ramach wcześniej prowadzonego

rozeznania rynku nie wpłynęła żadna oferta i jednocześnie wykonawca, do którego skierowane
zostanie zaproszenie do negocjacji spełnia warunki udziału określone w upublicznionym
postępowaniu,

— w szczególnie uzasadnionym przypadku, na podstawie ściśle i należycie uzasadnionego
pisemnego wniosku, gdy Prezes Jednostki wyrazi zgodę na zastosowanie procedury negocjacji
z jednymwykonawcą.

Uzasadnienie spełnienia przesłanek umożliwiających zastosowanie procedury negocjacji z jednym
wykonawcą należy przedstawić we wniosku do Prezesa Jednostki, sporządzonego zgodnie
z Załącznikiem Nr 10 do regulaminu.
Do przeprowadzenieprocedury negocjacji z jednymWykonawcą mają zastosowanieZałączniki Nr 11
i Nr 12 do regulaminu.
Dla zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych mechanizmów
finansowych, procedura udzielania zamówień po negocjacjach z jednym wykonawcą musi być

zgodna z wytycznymi związanymi z danym dofinansowaniem.
@ 3

Zamówienia o wartości od 2.000 zł do kwoty mniejszej od 20.000 zł

Pracownik merytorycznie odpowiedzialny za realizację zamówienia przeprowadza procedurę
udzielenia zamówienia o wartości od 2.000 zł do kwoty mniejszej niż kwota 20.000 zł i dokonuje
wyboru Wykonawcy z zachowaniem zasad opisanych w Rozdziałach 2 i 3 niniejszego regulaminu,
kierując się zasadą należytej staranności i uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, przy

czym zawsze konieczne jest zastosowanie procedury rozeznania rynku, o której mowa w śl
Rozdziału 4. regulaminu.
Przed wszczęciem procedury należy uzyskać zgodę na udzielenie zamówienia na pisemnymwniosku

do Prezesa Jednostki, sporządzonym zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do regulaminu.
Podstawą udokumentowania udzielenia zamówienia może być:

' jednorazowe zlecenie / zamówienie, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 13

do Regulaminu, na podstawie któregoWykonawca wystawi fakturę lub rachunek, lub

' opisana faktura lub rachunek.
Podstawą udokumentowania zamówienia będzie szczegółowa umowa, sporządzona zgodnie
zZałącznikiem Nr 14 do regulaminu, jeżeli rodzaj zamówienia wskazuje na celowość takiego
rozwiązania (np. wykonanie konkretnych opracowań, dokumentów, wykonanie przedmiotów
zamówienia, które wymagają szczegółowego opisu itp.).
Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia przechowywana jest
w komórce organizacyjnej realizującej zamówienie,która jest odpowiedzialnaza jej archiwizację.
Opis faktury lub rachunkumusi być zgodny z obiegiem dokumentów księgowych w Jednostce.

54
Zamówienia o wartości od kwoty 20.000 zł do kwoty 50.000 zł

Pracownik merytorycznie odpowiedzialny za realizację zamówienia przeprowadza procedurę
udzielenia zamówienia z zachowaniem zasady, która nakazuje wyłonienie Wykonawcy
zamówienia oraz udzielenie zamówienia o wartości od kwoty 20.000 zł do kwoty 50.000 zł po
uzyskaniu zgody Głównej Księgowej Jednostki, uwidocznionej na wniosku do Prezesa Jednostki

PRźEWĘŚŚBL? z dyęnaudzielenie zamówienia (Załącznik Nr 4 do regulaminu). Celem uzyskania
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Opis faktury lub rachunku musi być także zgodny z obiegiem dokumentów księgowych

wJednostce.
Dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia przechowywana jest w komórce

organizacyjnej realizującej zamówienie, która jest odpowiedzialna za jej archiwizację.

@ 5

Zamówienia o wartości większej od kwoty 50.000 zł,
lecz nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro

Pracownik merytorycznie odpowiedzialny za realizację zamówienia, po uzyskaniu zgody Głównej

Księgowej Jednostki uwidocznionej na wniosku do Prezesa Jednostki o wyrażenie zgody na
udzielenie zamówienia (Załącznik Nr 4 do regulaminu), przeprowadza procedurę udzielenia

zamówienia o wartości większej od kwoty 50.000 zł do kwoty nie przekraczającej równowartości
30.000 euro idokonuje wyboru Wykonawcy z zachowaniem zasad opisanych w Rozdziałach 2 i 3

niniejszego regulaminu, kierując się zasadą należytej staranności i uzyskiwania najlepszych efektów z

danych nakładów, przy czym zawsze konieczne jest zastosowanie procedury rozeznania rynku, o

której mowa w 51 Rozdziału 4. regulaminu z zastrzeżeniem pkt 6 51 Rozdziału 4. regulaminu albo —

jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w pkt 1 52 Rozdziału 4. regulaminu,
z zastosowaniem procedury negocjacji z jednymwykonawcą. Celem uzyskania zgody, o której mowa

w zdaniu pierwszym jest potwierdzenie, że zobowiązania wynikające zoperacji mieszczą się

w planie finansowymJednostki.
Przed wszczęciem procedury należy uzyskać zgodę na udzielenie zamówienia na pisemnymwniosku

do Prezesa Jednostki, sporządzonym zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do regulaminu.
Pracownik merytorycznie odpowiedzialny za realizację zamówienia, w celu zachowania zasady

konkurencyjności oraz wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie i jakościowo, zamieszcza na
stronie internetowej Zamawiającego, co najmniej na okres 7 pełnych dni kalendarzowych, ogłoszenie

o zamówieniu wraz z zaproszeniem do składania ofert i projektem umowy. Dokumenty te
sporządzone są zgodnie Załącznikami Nr 6 i Nr 14 do niniejszego regulaminu.
Pracownik merytorycznieodpowiedzialny za realizację zamówienia przygotowuje propozycje składu

Komisji Przetargowej oraz regulamin działania Komisji Przetargowej i składa do zatwierdzenia

Dyrektorowi Jednostki.
Wykonawcy składają oferty w formie pisemnej, 2 wyceną przedmiotu zamówienia opisanego
w zaproszeniudo składania ofert (Załącznik Nr 6 do regulaminu)oraz z zachowaniemwyznaczonego
terminu. Niespełnieniektóregokolwiekz ww. warunków skutkuje odrzuceniem oferty.
Oferty należy składać w Sekretariacie Jednostki, tj. w Sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej
"Przylesie", ul. 23 Marca 77C, 81-820 Sopot.
W przetarguwezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającegoprzed upływem terminu
określonegow ogłoszeniu o zamówieniu,zamieszczonym na stronie internetowej Jednostki.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Jednostki, tj. Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie", ul. 23 Marca

77C, 81-820 Sopot lub w siedzibie komórki organizacyjnej realizującej zamówienie, w terminie
wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu.
Prezes Jednostki dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu (spełniających wszystkie warunki udziału w postępowaniu) w oparciu o protokół
postępowania, sporządzony przez Komisję Przetargową.
Prezes Jednostki może podjąć decyzję o przeprowadzeniu negocjacji z wszystkimi wykonawcami,
którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu (spełnili wszystkie wymagane warunki udziału
w postępowaniu), zmierzając do obniżenia cen ofertowych.
Pracownik merytorycznie odpowiedzialny za realizację zamówienia, zaprasza telefonicznie lub

drogą elektroniczną wykonawców do negocjacji ceny ofertowej, wyznaczając termin spotkania
wsiedzibie zamawiającego. Negocjacje mogą być również przeprowadzone telefonicznie, jeżeli
wykonawca wyraża taką wolę.
Negocjacje będą prowadzone tylko raz, oddzielnie z każdym wykonawcą, przez Prezesa Jednostki

ipracownika merytorycznie odpowiedzialnego za realizację zamówienia. Prowadzone negocjacje

winny mieć charakter poufny. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji

związanych z negocjacjami w trakcie ich trwania.
Po zakończeniu neg cjacji, pracownik prowadzący postępowanie nanosi na złożonej pierwotnie
przez wykonawc fercie, adnotację dotyczącą ostatecznie ustalonej ceny, którą zatwierdza

Jednostki.
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14. Po zakończeniu negocjacji z wszystkimi wykonawcami, następuje wybór oferty najkorzystniejszej.
15. Z postępowania Komisja Przetargowa sporządza protokół postępowania, zgodnie z Załącznikiem Nr 9

lub Załącznikiem Nr 12 do regulaminu (w zależności od zastosowanej procedury udzielenia
zamówienia), dokumentując przeprowadzone czynności wraz z uzasadnieniem wyboru wykonawcy
zamówienia.

16. Pracownik prowadzący postępowanie występuje do Prezesa Jednostki o zatwierdzenie wyboru
najkorzystniejszej oferty, przedstawiając do akceptacji komplet dokumentów (wniosek wraz
zaproszeniem do składania ofert, formularzami ofert wykonawcóworaz protokołem postępowania
i pozostałą dokumentacją).

17. Zatwierdzony przez Prezesa Jednostki protokół postępowania stanowi podstawę do zawarcia
umowy (przykładowy wzór umowy stanowi Załącznik Nr 14 do regulaminu).

18. Do umów zawieranych w sprawach o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego.

19. W przypadku kierowania zapytań i składania ofert faksem lub drogą elektroniczną, ich wydruki
załącza się do protokołu postępowania.

20. Podstawą udokumentowania udzielenia zamówienia będzie umowa, podpisana przez Prezesa
Jednostki, po należytym zrealizowaniu której Wykonawca wystawi fakturę lub rachunek.

21. Opis faktury lub rachunkumusi być także zgodny z obiegiem dokumentów księgowych w Jednostce.
22. Dokumentacja z postępowania o zamówienie przechowywana jest w komórce organizacyjnej

realizującej zamówienie, która jest odpowiedzialna za jej archiwizację.

Rozdział5.
Udzielenie zamówienia

1. Po przeprowadzeniu procedury mającej na celu wybór wykonawcy zamówienia, pracownik
merytorycznie odpowiedzialny za realizację zamówienia przedkłada Prezesowi Jednostki do
zatwierdzenia protokół postępowania.

2. W przypadku, gdy w toku prowadzonej procedury:
A. stwierdzono, iż nie złożono żadnej ważnej oferty, bądź żadnej oferty, która spełniałaby

wymogi zapytania ofertowego, bądź gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę,
jaką planowano przeznaczyć na realizację zamówienia, możliwe jest unieważnienie
postępowania lub udzielenie zamówienia po uzyskaniu decyzji Prezesa Jednostki
o zwiększeniu kwoty na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty,

B. w odpowiedzi na rozeznanie rynku złożona została tylko jedna ważna oferta, to:
I. decyzję ojej wyborze bądź nie wybraniu podejmuje Prezesa Jednostki,
Il. jeżeli zapytanie ofertowe było opublikowane na stronie internetowej Jednostki — zawsze
możliwe jest udzielenie zamówienia,
l|l.jeże|i zapytanie ofertowe nie było opublikowane na stronie internetowej Jednostki,
a wartość zamówienia jest większa niż 50.000 zł — konieczne jest powtórzenie rozeznania
rynku.

C. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały
złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych,

D. w przypadku, gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy, możliwe jest
podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną, najwyższą
liczbę punktów w ocenie ofert.

3. Wykonawca nie może wnosić do zamawiającego żadnych roszczeń związanych z unieważnieniem
postępowania.

4. Każda procedura udzielenia zamówienia winna zostać udokumentowana protokołem
postępowania. Protokół postępowania sporządzany jest w formie pisemnej i zawiera co
najmniej:
A. informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego,
B. wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty

wpływu oferty do zamawiającego,
C. informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile były
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określone,
D. informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych

kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za

spełnienie danego kryterium,
E. wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru,
F. datę sporządzenia protokołu i podpis zatwierdzający Prezesa Jednostki.
Do protokołu należy dołączyć dokumentację z przeprowadzonych czynności wyboru
Wykonawcy.

5. Zalecane jest, aby informację o wyniku postępowania, zawierającą w szczególności nazwę
wybranego wykonawcy, przesłać wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty.

6. Udzielenie zamówienia następuje poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej, z zastrzeżeniem
wyjątkówwskazanychw Rozdziale 6 regulaminu.

Rozdział 6.

Umowyw sprawach zamówień 0 wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro

1. Umowy, z zastrzeżeniem zapisów pkt 2 i 3, zawierane są w formie pisemnej, chyba, że przepisy
odrębne wymagają innej formy szczególnej.

2. Umowy o wartości niższej niż 2.000 zł mogą być zawierane w formie ustnej, chyba, że przepisy
odrębne wymagają innej formy. Zawarcie umowy w formie ustnej wymaga potwierdzenia
dowodem księgowym (faktura, rachunek, itp.), wystawionym zgodnie z przepisami o
rachunkowości.

3. Umowa zawarta z wykonawcą wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności powinna
wskazywać kary, jakie będą stosowane za nienależyte wykonanie zamówienia, np. z tytułu
opóźnień czy zwłoki wykonawcy, nieprawidłowej realizacji zamówienia, niekompletnego
wykonania zamówienia (w tym np. nieprzestrzegania warunków gwarancji). W przypadku
niezastosowania kar, należy pisemnie udokumentować przyczyny ich niezastosowania, a

uzasadnienie dołączyć do dokumentacji postępowania.
4. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień umowy, zawartej z wykonawcą

wybranym zgodnie z zasada konkurencyjności, w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że w zapytaniu ofertowym została przewidziana
możliwość dokonania takiej zmiany oraz zostały określone warunki takiej zmiany.

Rozdział 7.
Zasady dokumentacji postępowań

1. Komórka organizacyjna wnioskująca o udzielenie zamówienia dokumentuje czynności ustalenia
szacunkowej wartości zamówienia w sposób pozwalający na ich kontrolę w zakresie zachowania
zasad określonychw regulaminie.

2. Dokumentacja z przeprowadzonych czynności w postępowaniu przechowywana jest przez okres
co najmniej 4 lat od udzielenia zamówienia.

3. Jednostka prowadzi rejestr wszystkich udzielonych zamówień, a zamówienia, których wartość nie

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wpisuje do tabeli, której wzór

stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.
4. W przypadku wydatków wynikających z umów o wartości od 2.000 zł do 50.000 zł włącznie,

zamawiający musi posiadać, o ile to możliwe, dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku,

wskazujące, iż dana usługa, robota budowlana lub dostawa została wykonana po cenie nie wyższej
od ceny rynkowej.

5. Z zastrzeżeniem pkt 6., dokumenty potwierdzające dokonanie rozeznania rynku to w szczególności:
skierowane do potencjalnych wykonawców zapytania ofertowe (bądź wydruk ogłoszenia o
zamówieniu zamieszczonegona stronie internetowej) wraz z otrzymanymi. ofertami (tj. co najmniej
dwie ważne oferty - wymóg będzie spełniony również wtedy, gdy w odpowiedzina zamieszczonena
ogólnodostępnej stronie internetowej ogłoszenie o zamówieniu złożona zostanie tylko jedna ważna
oferta, przy czym oferta niezgodna z zapytaniem ofertowym/ogłoszeniem nie stanowi oferty
ważnej), czy też wydruki ze stron internetowych przedstawiających oferty potencjalnych
wykonawców (tj. co najm iej dwie ważne oferty — oferta niezgodna z zapytaniem
ofertowym/ogłoszeniem nie anoWi oferty ważnej); dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku
mogą prz '

waw? 'rmę: pisma, wydruku listu elektronicznego, wydruku strony
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internetowej przedstawiającej oferty lub informacje handlowe (zawierającego datę wydruku),
oferty lub informacji handlowej przesłanej przez wykonawcówz własnej inicjatywy,
W przypadku wydatków wynikających z umów o wartości od 20.000 zł do 50.000 zł włącznie
dokumentowanie rozeznania rynku obejmuje co najmniej wydruk ogłoszenia o zamówieniu
zamieszczonegona stronie internetowej wraz z otrzymaną/—ymi ofertą/~ami.
Jeżeli w danym przypadku rozeznanie rynku nie jest możliwe, zamawiający powinien wykazać
okoliczności uzasadniającekonieczność udzielenia danego zamówienia bez rozeznania rynku.
Wymóg rozeznania rynku nie ma zastosowania w przypadku zamówień, których przedmiotem są
dostawy i usługi określonew art. 4 pkt 1-2a, pkt 3 lit. a, b, i—l, pkt 4, pkt 5-8c, pkt 10—14 Ustawy PZP.

Rozdział 8.
Warunki odstąpieniaod regulaminu

Wyłączeniu z koniecznościstosowania procedur zawartych w regulaminie podlega:
- dostawa publikacji branżowych oraz płatne serwisy internetowe,
- doubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne,
— gdy występują przyczyny ekonomiczne, organizacyjne, gospodarcze lub społeczne

powodujące, że zamówienie może zrealizować tylko jeden wykonawca bądź, że korzystne dla
zamawiającego jest aby zamówienie wykonywałdotychczasowy wykonawca,

- zamówienie realizowane na podstawie decyzji kierownika Zamawiającego (z podaniem
uzasadnienia).

Regulaminu nie stosuje się w przypadku zamówień związanych z ograniczeniemskutków zdarzenia
losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością,
w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem
szkody w znacznych rozmiarach.
Na wniosek umotywowany przez pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za realizację
zamówienia, Prezes Jednostki może wyrazić zgodę na odstąpienie od stosowania zasad określonych
niniejszym regulaminem i dokonać zamówienia po negocjacjach tylko zjednym wykonawcą.
Wyłączenia, o których mowa w niniejszym rozdziale nie mogą zostać zastosowane dla zamówień
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych mechanizmów finansowych,
udzielanych na podstawie regulaminu 2 szczególnym uwzględnieniem przepisów prawnych
iodpowiednich wytycznych, wynikających z dokumentów określających sposób udzielania takich
zamówień, a także postanowień opisanych w Załączniku Nr 16 do regulaminu.

Rozdział 9.
Inne postanowienia

Załączniki do regulaminu stanowiąjego integralną część.
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PRZE U
' „,me ZałącznikNr4Nadzorcze) SM

. . . , . , . .W do Regulaminu udZIelania zamOWIen SM Przylesre w Sopoae —

Uchwała RN SM Przylesie Nr 9/2017 2 dnia 11.05.2017r.

Data wpływu wniosku o wszczęcie procedury:
Znak sprawy: ZP—//(nadany w rejestrze zamówień publicznych)

Wniosek o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia
bez konieczności stosowania Ustawy — Prawo Zamówień Publicznych

1) od kwoty 2 000,00 zł netto do kwoty mniejszej niż 20 000 zł netto*
2) od kwoty 20 000,00 zł netto do kwoty 50 000,00 zł netto*
3) od kwoty większej niż 50 000,00 zł netto, lecz nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro*

Nazwa komórki organizacyjnej: ...?.............................................................................................................................................
Zgodnie z zapisami Rozdziału 3 pkt 11 Regulaminu udzielania zamówień 0 wartości nie przekraczającejrównowartości kwoty 30.000 euro, stosowanego w Zarządzie Dróg i Zieleni w Sopocie, zwracam się z prośbą
o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego bez konieczności stosowania Ustawy— Prawo Zamówień
Publicznych.
1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

2. Merytoryczne uzasadnienie dokonania zakupu (będące efektem oceny celowości dokonania zamówienia) —
należy wskazać, jakie potrzeby powinny być zaspokojone zamówieniem, skąd te potrzeby wynikają, czy sązwiązane z realizacją zadań SM Przylesie, czy nie można ich zaspokoić w inny oszczędniejszy sposób (wymóg
ustawowy):

3. Krótki opis przedmiotu zamówienia, kod CPV (opcjonalnie):

Udzielenie niniejszego zamówienia leży w kompetencjach wnioskującej komórki organizacyjnej ijest zgodne
z działaniami realizowanymi przez komórkę wchodzącą w strukturę SM Przylesie w Sopocie.

4. Szacunkowa wartość zamówienia, obliczona jako całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez
podatku od towarów i usług, ustalona została na kwotę:zł, co stanowi równowartość

euro (wg aktualnego Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów sprawie średniego kursu złotego wstosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczeniawartości zamówień publicznych - 1 EURO : ...........zł)na podstawie ................................................ w dniu ............................... przez ..........................................................(należy wskazać imię i nazwisko osoby/osób dokonujących szacowania wartości zamówienia; do wniosku należy dołączyćdokumentację potwierdzającą sposób ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, np. rozeznanie cen rynkowych w formiepisemnej, faksu lub e-mail, wydruki ofert ze stron internetowych potencja/nych wykonawców, notatki z telefonicznego rozeznania
cen, analizę przeprowadzona na podstawie wlasnego doświadczenia i ewentualnych cen podobnych udzie/onych wcześniejzamówień, itd.)
Szacunkowa wartość zamówienia brutto (wartość zamówienia powiększona o podatek od towarów i usług)

Powyższa wartość szacunkowa*:
1) jest wartością zamówienia o charakterze jednolitym, tzn. takiego, które nie jest zamówieniem tego
samego rodzaju z innymi zamówieniami udzielanymi przez komórkę organizacyjną według jej kompetencji i

w związku z tym jego wartość nie podlega sumowaniu z innymi zamówieniami;
2) jest wartością, która stanowi część większego zamówienia, udzielanego przez komórkę organizacyjną
według jej kompetencji, obejmującego również inne zamówienia tego samego rodzaju, to jest:
A. już udzielone:. (opis)
0 wartości szacunkowej nr umowy lub faktury: ,B. planowane do udzielenia:

*Niepotrzebne skreślić



................................................................................................................................................................... (opis)

0 wartości szacunkowej ...................................
'

oraz przedmiotowe zamówienie,
i którego całkowita wartość szacunkowa (łącznie z wartością niniejszego zamówienia) wynosi ..................zł,

co stanowi równowartość ............... euro
*należy skreślić nieodpowiednie uwzględniając, że zamówieniami tego samego rodzaju, tj. takimi, których wartości należy

sumować, są zamówienia, które:
0) są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie, z ekonomicznych |funkcjonalnych przyczyn maja takie samo lub podobne przeznaczenie
techniczne i gospodarcze
b) mogą być wykonane przez tego samego wykonawcę, oraz
c) były/sq planowane do udzielenia i/Iub są udzielane w podobnym czasie, tzn. w tym samym roku budżetowym albo w dłuższym
okresie obejmującym czas realizacji niniejszegozamówienia.

5. Proponowany skład Komisji Przetargowej (dla zamówień 0 wartości większej od kwoty 50000 zł,

lecz nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro):
PrzewodniczącyKomisji:
Sekretarz Komisji:.
Członkowie Komisji

6. Kwota, jaką planuje sięprzeznaczyć na sfmansowame zamówienia: ...

Wykonawca zamówienia zostanie wyłoniony zgodnie z zasadami określonymiw Regulammle
8. Zamówienie będzie finansowane ze środków przewidzianych na realizację zamówienia w planie

finansowym Spółdzielni MieszkaniowejPrzylesie w Sopocie:

.”

Pozycja budżetu. Dział. ..Rozdział.. „i?..aragraf.
9. Czy zamówienie będzie wspołflnansowane ześrodkówUnii Europejskiej lub innych? Jeżeli TAK — to z

jakich?. TAK/NIE, ..........................................................................................................................................
10. Zamówienie obejmuje/nie obejmuje nabycie praw autorskich na okres dłuższy niż 12 miesięcy i o wartości

powyżej 3.500 zł.

WNIOSKUJĄCY:

Pracownikodpowiedzialny za realizację zamówienia:

(imię i nazwisko) (Data) (Podpis)

Kierownik komórki organizacyjnej:

(imię i nazwisko) (Data) (Podpis)

AKCEPTACJA GŁÓWNEGOKSIĘGOWEGO:

(imię i nazwisko) (Data) (Podpis)

ZATWIERDZENIE PRZEZ PREZESA JEDNOSTKI:

(imię i nazwisko) (Data) (Podpis)

*Niepotrzebne skreślić
74: # nf ['
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ZałącznikNr 5
do Regulaminuudzielania zamówień SM Przylesie —

Uchwała RN SM Przylesie Nr 9/2017 z dnia 11.05.2017r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

ROZDZIAŁI

Postanowienia ogólne
5 1

Regulamin pracy komisji przetargowej, zwany dalej „regulaminem”, określa tryb pracy komisji
przetargowej powoływanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją".
Regulamin stosuje się zarówno do komisji powołanych na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „ustawą”, jak
ido komisji powołanych na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy.
W zakresie nieuregulowanym w regulaminie stosuje się przepisy ustawy.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o Prezesie Jednostki zamawiającego należy pod tym pojęciem
rozumieć także osobę wykonującą czynności zastrzeżone dla Prezesa Zarządu SM Przylesie
zamawiającego.

Rozdział II

Tryb pracy komisji
5 2

Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania, chyba że co innego postanowiono w (np. decyzji
ojej powołaniu).
Członkowie komisji wykonują powierzone im czynności w sposób bezstronny, rzetelny
i obiektywny, kierując się wyłącznie przepisami prawa oraz swoją wiedzą i doświadczeniem.
Członkowie komisji zobowiązani są do ochrony tajemnicy chronionej na podstawie odrębnych
przepisów oraz do przestrzegania szczegółowych wymagań i zasad dotyczących ochrony informacji
niejawnych określonych w odrębnych przepisach.
Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji.
Członkowie komisji dokonują przyjęcia swoich obowiązków poprzez złożenie oświadczenia.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, zawiera także zobowiązanie do zachowania poufności,
bezstronności, rzetelności i obiektywizmu w pracach komisji.
Oświadczenia członków komisji stanowią integralną część dokumentacji postępowania.

53
Komisja pracuje kolegialnie.
Przewodniczący komisji wyznacza miejsce i termin jej posiedzeń, biorąc pod uwagę uzasadnione
wnioski członków komisji, tak aby umożliwić wypełnianie przez nich innych obowiązków służbowych.
Z posiedzenia komisji może zostać sporządzony protokół, w którym wszczególności opisuje się:
przebieg posiedzenia, wyniki głosowań, czynności dokonane przez przewodniczącego / sekretarza /
członka komisji, zadania przydzielone członkom komisji wzakresie ich obowiązków przez
przewodniczącego komisji. Brak podpisu któregokolwiek z członków komisji biorących udział w danym
posiedzeniu komisji powinien zostać odnotowany przez przewodniczącego komisji w protokole z
posiedzenia komisji. Jeżeli powodem braku podpisu są zastrzeżenia co do zgodności z przepisami
ustawy, do protokołu załącza się również pisemne zastrzeżenia członka komisji.

PRZEWODNSCZĄCY , &]WNamąej SM "PRZYLESIB' % to .



Komisja przyjmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej połowy jej członków, w drodze głosowania
lub na podstawie sumy albo średniej arytmetycznej indywidualnychocen.
W przypadku obecności mniej niż połowy członków komisji jej przewodniczący odracza posiedzenie i

wyznacza nowy termin.
Członek komisji niezgadzający się z przyjętym rozstrzygnięciem komisji obowiązany jest do

przedstawienia pisemnego uzasadnienia swojego stanowiska (zdanie odrębne), które dołącza się do

protokołu posiedzenia (jeśli został sporządzony).
Członkowie komisji, którzy nie brali udziału w posiedzeniu komisji, potwierdzają pisemnie zapoznanie

się z ustaleniami komisji. Postanowienie ust. 6 stosuje się odpowiednio.

5 4
Członkowie komisji składają pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa

w art. 17 ust. 1 ustawy i przekazują je przewodniczącemu komisji.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, członkowie komisji składają niezwłocznie po zakończeniu sesji

otwarcia ofert, chyba że okoliczności uzasadniające złożenie tego oświadczenia ujawnią się na

wcześniejszym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W przypadku zmianyw zakresie istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, członek

komisji obowiązany jest do ponownego złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1.

W przypadku ujawnienia w toku prowadzonego postępowania okoliczności wymienionych

w art. 17 ust. 1 ustawy, członek komisji obowiązany jest niezwłocznie wyłączyć się z udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, powiadamiając o tym na piśmie

przewodniczącego komisji oraz Prezesa Jednostki, a w przypadku przewodniczącego komisji — Prezesa

Jednostki.
Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podjęte przez osobę podlegającą

wyłączeniu po powzięciu przez nią wiadomości o okolicznościach, o których mowa w art. 17 ust. 1

ustawy, powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających

na wynik postępowania.
Postanowienie ust. 4 stosuje się odpowiednio w przypadku niezłożenia przez członka komisji

oświadczenia lub złożenia oświadczenia nieprawdziwego.

@ 5

Komisja może wnioskować do Prezesa Jednostki o powołanie biegłego do wykonania określonych w

toku jej prac czynności, jeżeli do ich wykonania wymagane jest posiadanie wiadomości specjalnych.

Wniosek powinien zawierać określenie przedmiotu opinii, termin jej sporządzenia oraz szacowane

koszty wynagrodzenia biegłego, a także — o ile jest to możliwe—wskazanie kandydatury biegłego.

Biegli przedstawiają swoje opinie na piśmie, a na żądanie komisji mogą uczestniczyć w jej pracach z

głosem doradczym.
Postanowienia @ 4 stosuje się odpowiednio do biegłych.

561
W zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego komisja przygotowuje i

przekazuje Prezesowi Jednostki do zatwierdzenia:
propozycje wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznegowraz z uzasadnieniem; ~

. , („Y .

Postanowienie znajdzie zastosowanie w przypąmgwumrr9łśgggała powołana do przygotowania
. . . *sM"?
|przeprowadzen|apostępowania. „› mundurem



2) projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do składania ofert, zaproszenia do
dialogu lub zaproszenia do negocjacji, wraz z istotnymi postanowieniami umowy w sprawie
zamówienia publicznego / wzorem umowy;

3) projekty innych dokumentów koniecznych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.

9 7
1. W zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego komisja wykonuje w

szczególności następujące czynności:2
1) zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo przekazuje je do

opublikowania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej;
2) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo przekazuje do

opublikowania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji,
informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie;

3) zamieszcza/przekazuje właściwej komórce organizacyjnej do zamieszczenia na stronie internetowej
lub w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego wszystkie dokumenty (w tym
ogłoszenia) i informacje wymagane ustawą do opublikowania w ramach postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego;

4) przekazuje do opublikowania ogloszenie o zamówieniu w inny sposób niż wskazany w pkt 3, w
szczególności w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim — w przypadku podjęcia takiej
decyzji przez Prezesa Jednostki zamawiającego;

5) zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych albo przekazuje do opublikowania Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej ogloszenie o zamiarze zawarcia umowy — w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki;

6) przygotowuje propozycje wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,

7) przygotowuje i przedkłada Prezesa Jednostki zamawiającego projekty zaproszeńB, informacji4 oraz
innych dokumentów wymaganych przepisami ustawyS;

8) prowadzi negocjacje albo dialog z wykonawcami w przypadku, gdy ustawa przewiduje prowadzenie
takich negocjacji albo dialogu;

9) dokonuje otwarcia ofert;
10) dokonuje badania i oceny ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wniosków

o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem, wniosków o dopuszczenie do udziału w
dialogu oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej;

11) wzywa/wnioskuje do Prezesa Jednostki zamawiającego o zatwierdzenie wezwania wykonawców
do uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentów wymaganych od wykonawców lub do wyjaśnienia
treści oferty;

Z

Podany zakres czynności, powierzonych komisji przetargowej na podstawie regulaminu, jest przykładowy. Zgodnie z
art. 20 ust. 1 ustawy do podstawowych zadań komisji przetargowej należy ocena spełniania przez wykonawców
warunków udziału w postępowaniu oraz badanie i ocena ofert, jednakże w myśl art. 20 ust. 2 ustawy komisji
przetargowej może zostać powierzone dokonywanie także innych czynnościw postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.3
Np. zaproszenie do składania ofert (PO, NzO, DK, szO, ZoC, LE), zaproszenie do składania ofert wstępnych (N20),

zaproszenie do negocjacji (NzO, szO, WR), zaproszenie do dialogu konkurencyjnego (DK), zaproszenie do udziału w
aukcji elektronicznej (AE).
4
Np. informacja o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (PO, NzO, DK), informacja

o zakończeniu dialogu konkurencyjnego (DK), informacje przekazywane na bieżąco wykonawcom w toku aukcji
elektronicznej (AE).
5
Np. zawiadomienie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania w trybie zamówi nia z wolnej

ręki (art. 67 ust. 2 ustawy). PRZEWUUł—liuuąu .,
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12) wnioskuje do Prezesa Jednostki zamawiającego o wykluczenie wykonawców w przypadkach

przewidzianych ustawą;
13) wnioskuje do Prezesa Jednostki zamawiającego o odrzucenie ofert w przypadkach przewidzianych

ustawą;
14) przygotowuje propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej bądź wnioskuje do Prezesa Jednostki

zamawiającego o unieważnienie postępowania;
15) dokonuje analizy wniesionych środków ochrony prawnej oraz przedstawia Prezesowi Jednostki

zamawiającego rekomendację dotyczącą odpowiedzi na odwołanie albo odpowiedzi na informację

o podjętej niezgodnie z przepisami czynności lub zaniechaniu czynności;

16) przedstawia Prezesowi Jednostki zamawiającego propozycje w zakresie wnioskowania do

wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą, przedłużenie okresu ważności wadium, a
także w zakresie zatrzymania wadium - w przypadkach określonych ustawą;

17) przygotowuje projekt informacji do wykonawców o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą;
18) sprawdza wniesione przez wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
19) przedstawia Prezesa Jednostki zamawiającego propozycje w zakresie określenia warunków

przeprowadzenia aukcji elektronicznej;
20) Wykonuje czynności niezbędne do przeprowadzenia licytacji elektronicznej;
21) zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo

przekazuje je Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na zasadach określonych w art. 95 ustawy.
2. Podczas sesji otwarcia ofert komisja wykonuje w szczególności następujące czynności:

1) bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia;
2) sprawdza, czy oferty nie zostały uszkodzone lub otwarte;
3) sprawdza termin złożenia ofert (datę i godzinę);
4) otwiera oferty, które zostały złożone w terminie;
5) odczytuje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
3. Komisja zwraca oferty złożone po terminie, zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy.

Członkowie komisji dokonują indywidualnej oceny ofert wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert, po

szczegółowymzapoznaniu się z ofertami oraz opiniami biegłych (jeżeli byli powołani).

Rozdział III

Prawa i obowiązki członków komisji

5 8

Biorąc udział w pracach komisji członkowie komisji mają prawo w szczególnoścido:
1) dostępu do wszystkich dokumentów związanych z pracą w komisji;
2) uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach i pracach komisji;
3) zgłaszania przewodniczącemu komisji w każdym czasie uwag i problemów dotyczących

funkcjonowania komisji;
4) wnioskowania o powołanie biegłego.

@ 9

1. Do obowiązków członka komisji należyw szczególności:
1) uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji;
2) przygotowywanie propozycji wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
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3) badanie i ocena ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wniosków
o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem, wniosków o dopuszczenie do udziału w
dialogu oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej;

4) złożenie oświadczenia w zakresie określonym w art. 17 ust. 1 ustawy oraz oświadczenia,
o którym mowa w 5 2 ust. 5 regulaminu.

2. Do obowiązków członka komisji, nie będącego przewodniczącym ani sekretarzem komisji, należy w
szczególności:
1) wykonywanie czynności powierzonych im zgodnie z 5 7 ust. 1 i 2 regulaminu, w tym zadań

wyznaczonych przez przewodniczącego komisji;
2) niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji o okolicznościach, które uniemożliwiają

udział w pracach komisji.

5 10
1. Do obowiązków przewodniczącego komisji, poza obowiązkami wskazanymi w 5 9 ust. 1 regulaminu,

należy w szczególności:
1) organizowanie prac komisji, wtym wyznaczanie terminów posiedzeń oraz zapewnienie sprawnego

przebiegu wykonywanych zadań, które określono w (np. decyzji ojej powołaniu);
2) odebranie od członków komisji pisemnych oświadczeń w zakresie określonym w art. 17

ust. 1 ustawy oraz oświadczeń, o których mowa w 52 ust. 5 regulaminu i włączenie wskazanych
oświadczeń do dokumentacji postępowania;

3) wnioskowanie do Prezesa Jednostki zamawiającego o odwołanie członka komisji, który nie złożył
oświadczenia o braku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy albo złożył
oświadczenie o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy albo złożył
nieprawdziwe oświadczenie o braku zaistnienia okoliczności, o których mowa
w art. 17 ust. 1 ustawy, a także o odwołanie członka komisji 2 innych uzasadnionych powodów;

4) w razie potrzeby wnioskowanie do Prezesa Jednostki zamawiającego o zawieszenie działania
komisji do czasu wyłączenia członka komisji lub do czasu wyjaśnienia sprawy;

5) podział prac przydzielanychczłonkom komisji;
6) informowanie Prezesa Jednostki zamawiającego o przebiegu prac komisji, w tym o istotnych

problemach związanych z pracami komisji;
_

7) przedkładanie Prezesowi Jednostki zamawiającego projektów pism, w szczególności w sprawie:
wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienia
postępowania;

8) nadzorowanie prowadzenia dokumentacji postępowania przez sekretarza komisji;
9) nadzorowanie dostępu zainteresowanych wykonawców do dokumentacji postępowania.

2. Przewodniczący komisji odpowiedzialny jest za terminowe opracowanie i przekazanie odpowiednich
dokumentów Prezesa Jednostki i zamawiającego, wykonawcom, Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej,
a także za zamieszczenie ich w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej iw siedzibie
zamawiającego oraz w miejscu, o którym mowa w 5 7 ust. 1 pkt 4 regulaminu.

3. Przewodniczący reprezentuje komisję wobec osób trzecich.

@ 11
1. Do obowiązków sekretarza komisji należyw szczególności:

1) dokumentowanie czynności komisji, w tym sporządzenie protokołu postępowania wraz
z załącznikami;

2) sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji;
3) udział w opracowywaniu treści wniosków, odpowiedzi i wystąpień związanych z prowadz ym

postępowaniem;
.
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4) przestrzeganie zasady pisemności w zakresie określonym ustawą;
5) czuwanie nad prawidłowymwypełnianiem dokumentacji postępowania przez członków komisji;
6) odpowiadanie za dokumentację dotyczącą prowadzonego postępowania, przechowywanie ofert

oraz wszelkich innych dokumentów związanych z postępowaniem;
7) przygotowanie dokumentacji postępowania w celu:

a) udostępnienia jej wykonawcom oraz biegłym;
b) przekazania właściwym organom prowadzącym postępowania wyjaśniające lub kontrole;
c) dokonania jej archiwizacji.

.

Rozdział IV

Zakończenie prac komisji
512

Przewodniczący komisji przekazuje Prezesowi Jednostki zamawiającego do zatwierdzenia pisemny
protokół postępowania wraz z załącznikami.
Komisja kończy działanie z chwilą wykonania ostatniej czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, co stanowi podstawę do zatwierdzenia protokołu postępowania przez
Prezesa Jednostki zamawiającego.

NiCZĄCY
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ZałącznikNr 6

do Regulaminu udzielania zamówień SM Przylesie w
Sopocie - Uchwały RN SM Przylesie Nr 9 /

2017 z dnia 11.05.2017r.

Sopot, dnia

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYLESIE"
81-820 Sopot, ul. 23 Marca 77C
NIP: 585-000-49-84
REGON: 002870165
nr telefonu: 058 / 551 29 21
nr faksu: 058 / 551 69 89
strona internetowa www.smprzylesiespl,
adres poczty elektronicznej : .............................
godziny urzędowania: od 7,00 do 15,00.

(nazwa i adres Wykonawcy)

Spółdzielnia Mieszkaniowa"Przylesie",81—820Sopot zaprasza do złożenia oferty cenowej w
procedurze .............................................................. (nr ZP - ............/2017) dotyczącej
udzielenia zamówienia o wartości niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30.000 euro,
bez konieczności stosowania przepisów Ustawy — Prawo Zamówień Publicznych,
w oparciu o art.4 ust.8. Ustawy na:

1. Opis przedmiotu zamówienia :

2. Termin składania ofert:

3. Miejsce składania ofert:

4. Forma składania ofert:

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania (przy
czym stawianie warunków udziału w postępowaniu nie jest obowiązkowe):

7. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych,
przypisanychdo poszczególnych kryteriów:
kryterium: ........................................................................................ waga ........................%/ pkt*
kryterium: ....................................................................................... waga ........................% / pkt*
kryterium: ....................................................................................... waga ........................% / pkt*
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:



10.

11.

10.
11.
12.

13.

14.

Informacje na temat wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych:

W załączeniu przekazuje się WykonawcyProjekt Umowy (jeśli dotyczy), w którym określono
wszystkiewarunki zmian Umowy, jaka zostanie zawarta w wyniku przeprowadzonego
postępowania.
Inne postanowienia:

informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są:

Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone cyfrą i słownie.
Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką.
Oferta Wykonawcymusi zawierać następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz ofe rty (wzór oferty załączono do niniejszego zapytania
ofertowego),

c) ......................................................................................................................................................
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do
przedstawienia aktualneqo odpisu z właściweqo rejestru lub aktualneqo zaświadczenia o wpisie do
Ewidencii Działalności Gospodarczej, wystawioneqo nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert (w przypadkuprzedsiębiorców) oraz zaświadczeniao nadaniu numeru NIP.

Cena ofertowa podana przez Wykonawcę będzie obowiązująca przez okres związania umową i

nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Cena ta musi obejmować całkowite
wynagrodzenie Wykonawcy za realizację zamówienia.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień 0 wartości szacunkowej nie

przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały RN SM

Przylesie nr 9 /2017 z dnia 11.05.2017r., z zastrzeżeniem art. 701 ust. 3 oraz art. 703 ust. 2 kodeksu

cywilnego.

(Podpis Prezesa Jednostki lub osoby upoważnionej)

W załączeniu:
1. Wzór formularza oferty.
2. Wzór zlecenia/zamówienia lub Projekt Umowy.

”Y

miewa? 975213?
WW 1/

„W



(Aj/ę
OOĄXGĘYQSXV

mg ZałącznikNr 7%;”
do Regulaminu udzielania zamówień SM Przylesie w Sopocie —

Uchwała RN SM Przylesie Nr 9/2017 2 dnia 11.05.2017r.

(pieczątka Wykonawcy, nazwa, adres) (miejscowość, data)
nr NIP ......................................
nr wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej
lub KrajowegoRejestru Sądowego
Tel.fax .........................
e—mail:.
Osoba dokontaktu ...................................

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie"
Dział Techniczny

Pani Barbara Lechman
ul. 23 Marca 77C, 81—820Sopot

OFERTA WYKONAWCY

Odpowiadając na zaproszenie do udziału w postępowaniu Nr ZP— ............. o udzielenie zamówienia na:

(nazwa zamówienia)
bez stosowania Ustawy PZP na podstawie art.4 pkt 8 tej Ustawy
1. Oferuję wykonanie /dostawy/usługi/roboty budowlanej będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie

z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za kwotę:
netto: .................... zł
(słownie: ...................................................................................................................................................................... )

brutto : zł
(słownie: ...................................................................................................................................................................... )

2. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia w terminie ........................................................................
3. Termin udzielonej przez mnie gwarancji wynosi miesięcy licząc od dnia, w którym przedmiot

zamówienia zostanie zrealizowany.
4. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
5. Oświadczam, że zapoznałem się ze wzorem zIecenia/zamówienia/ Projektem Umowy* i nie wnoszę do

nich zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nich zawarte.
6. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od daty

wyznaczonej na składanie ofert.
7. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone w zapytaniu ofertowym i

przedkładam stosowne dokumenty na potwierdzenie ich spełniania (jeżeli dotyczy):

8. Przedmiot zamówienia zamierzam wykonać siłami własnymi/przy pomocy podwykonawców* w niżej
wymienionym zakresie:

9. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
10.0ferta została złożona na stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr do

nr ..........
11.2ałącznikami do niniejszego formularza oferty, stanowiącymi integralną część oferty są:

1) ....................................
2) ....................................
3) ...................................

(podpis i pieczęćWykonawcy)





„)i „?RzEwODSNl??RZyLESE Załącznik Nr 8

NSM do Regulaminu udzielania zamówień SM Przylesie —

rady
Uchwała RN SM Przylesie Nr 9/2017 2 dnia 11.05.2017r.

Data wpływuwniosku o wszczęcie procedury:
Znak sprawy :ZP/l )

(nadany w rejestrze zamówień publicznych)

Wniosek o wyrażenie zgody na wszczęcie procedury rozeznania rynku
1) od kwoty 20 000,00 zł netto do kwoty 50 000,00 zł netto*
2) od kwotywiększej niż 50 000,00 zł netto, lecz nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro*

Nazwa komórki organizacyjnej:

Zgodnie z zapisami Rozdziału 4 5 1 pkt 2 Regulaminu udzielania zamówień 0 wartości nie przekraczającej
równowartości kwoty 30.000 euro, stosowanego w Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie" w Sopocie,
zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na wszczęcie procedury rozeznania rynku na usługę / dostawę
/robotę budowlaną*

(nazwa zamówienia)
1. Krótki opis przedmiotu zamówienia, kod CPV ( dla zamówień finansowanych ze środków Unii Europejskiej):

Udzielenie niniejszego zamówienia leży w kompetencjach wnioskującej komórki organizacyjnej
ijest zgodne z działaniami realizowanymi przez komórkę wchodzącą w strukturę SM Przylesie w
Sopocie.

2. Merytoryczne uzasadnienie dokonania zakupu (będące efektem oceny celowości dokonania
zamówienia) — należy wskazać, jakie potrzeby powinny być zaspokojone zamówieniem, skąd te potrzeby wynikają,
czy są związane z realizacją zadań ZDiZ, czy nie można ich zaspokoićw inny oszczędniejszy sposób (wymóg ustawowy):

3. Szacunkowa wartość zamówienia, obliczona jako całkowite szacunkowe wynagrodzenie
wykonawcy bez podatku od towarów i usług, ustalona została na kwotę: .......................................zł,
co stanowi równowartość ...................euro (wg aktualnego Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości
zamówień publicznych — 1 EURO = ...........zł) na podstawie ........................................................................
w dniu ................................................. przez ..................................................................................................
(należy wskazać imię i nazwisko osoby/osób dokonujących szacowania wartości zamówienia; do wniosku należy
dołączyć dokumentację potwierdzającą sposób ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, np. rozeznanie cen
rynkowych w formie pisemnej, faksu lub e—mail, wydruki ofert ze stron internetowych potencja/nych wykonawców,
notatki z telefonicznego rozeznania cen, analizę przeprowadzoną na podstawie własnego doświadczenia i
ewentualnych cen podobnych udzie/onychwcześniejzamówień, itd.)

Szacunkowa wartość zamówienia brutto (wartość zamówienia powiększona o podatek od
towarów i usług) ............................................................,....................................................................................

*Niepotrzebne skreślić
251/- "fg
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udżetu: Dział ..................... Rozdział. „Paragraf ......................................
gęsta zamówienie będzie współfinansowane ze środkówUniiEuropejskiej lub innych? Jeżeli TAK — to

(393399 z jakich?: TAK / NIE,
w 10. Zamówienie obejmuje/nie obejmuje* nabycie praw autorskich na okres dłuższy niż 12 miesięcy

i o wartości powyżej 3.500 zł.

WNIOSKUJĄCY:

Pracownik odpowiedzialny za realizację zamówienia:

(imię i nazwisko) (Data)

Kierownik komórki organizacyjnej:

(imię i nazwisko) (Data)

AKCEPTACJAGŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO:

(imię i nazwisko) (Data)

ZATWIERDZENIE PRZEZ PREZESAJEDNOSTKI:

(imię i nazwisko) (Data)

*Niepotrzebne skreślić

(Podpis)

(Podpis)

ZA/ n/ £
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gxg'lrhqąŚ-bw ZałącznikNr 9O "

do Regulaminu udzielania zamówień SM Przylesie w Sopocie —

Uchwała RN SM Przylesie Nr 9 /2017 z dnia 11.05.2017r.

Znaksprawy:ZP-...../ ....../ ..................
(nadany w rejestrze zamówień publicznych)

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA
z ZASTOSOWANIEM PROCEDURYROZEZNANIA RYNKU

Dla zamówienia o wartości:
1) od kwoty 20 000,00 zł netto do kwoty 50 000,00 zł netto*
2) od kwoty większej niż 50 000,00 zł netto, lecz nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro*

(nazwa zamówienia)

Przedmiotowe zamówienie zostało udzielone z zastosowaniem procedury rozeznania rynku, z zachowaniem
odpowiednich zasad oraz zgodnie z postanowieniami 51 Rozdziału 4. Regulaminu udzielania zamówień
0 wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały
RN SM Przylesie w Sopocie nr 9/2017 2 dnia 11 .05.2017r.

1. Nazwa komórki organizacyjnej SM Przylesie w Sopocie:

2. Szacunkowawartość zamówienia:zł, tj. ............. euro, została ustalona w oparciu o:' analizy cen rynkowych przedmiotu zamówienia (cenniki, foldery, katalogi, strony internetowe itp.),' analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy, poniesionych na tego samego rodzaju
zamówienia przez zamawiającego lub innych zamawiających, z uwzględnieniemwskaźnika wzrostu cen
towa rów i usług konsumpcyjnych, publikowanegoprzez PrezesaGłównego Urzędu Statystycznego,' wysokości wydatków przewidzianych na ten cel w planie finansowym,' kosztorysu inwestorskiego,

' wstępnej wyceny zamówienia,
' inne: ..................................................................................................................................................

(zaznaczyćwłaściwą podstawę)

3. Zapytanie ofertowe zostało / nie zostało* zamieszczone na stronie internetowej SM Przylesie / innej
(jakiej?):

od dnia do dnia ................Kryteria oceny ofert: cena 100 %
5. Wykonawcy,do których skierowano zapytanie ofertowe (o ile dotyczy):

P

Lp. Nazwa firmy Siedziba firmy

6. Wykonawcy,którzy złożyli oferty:
Nr Nazwa firmy Siedziba firmy Cena oferty (zł)

oferty



7, Informacje dotyczące:
a) Warunków udziału w postępowaniu (o ile były stawiane):

' Warunki udziału w postępowaniu spełniają Wykonawcy:
' Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu:

„„.„...„,ponieważponieważb) Zgodności z treścią zapytania ofertowego:
' Oferty odrzucone, których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego:

....................................................... ,ponieważ....................................................... ,ponieważc) Cen i innych istotnych elementów ofert oraz przyjętego sposobu ich oceny:
' Oceny ofert dokonano w oparciu o następujące kryteria:

. waga ............%

......................................................... waga „„.....„%
8. Ocena ważnych ofert, złożonych przezWykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu:

Nr Nazwa firmy Ilość punktów Ilość punktów Łączna ilość

oferty w kryterium w kryterium ...... punktów

9. Informacja o prowadzonych negocjacjach (o iledotyczy):10. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę nr ........., złożoną przez:
................................................................ - cena oferty:złUzasadnienie wyboru:

Postępowanie unieważniono ze względu na ...................................................................................................
(wskazać powody unieważnienia postępowania)

11. Zamówienie będzie finansowane ze środków przewidzianych na realizację zamówienia w planie
finansowym SM Przylesie w Sopocie:
Pozycja budżetu: Dział Rozdział Paragraf ......................................

12. Czy zamówienie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej lub innych? Jeżeli TAK — to
z jakich?: TAK/ NIE, ..........................................................................................................................................

Data i podpis/-y osoby/osób powołanych do przeprowadzenia postępowania:

.
w .- az

ZATWIERDZAM. pgi—$$$

(data i podpis Prezes Jednostki)
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ZAŁĄCZNIKI:

1. Zatwierdzonywniosek o wyrażenie zgody na wszczęcieprocedury udzielenia zamówienia z załącznikami.
2. Zapytania ofertowe oraz potwierdzenie publikacji zapytania ofertowego na stronie internetowej (jeżeli

dotyczy).
3. Oferty wykonawców.
4. W zakresie wymaganym w Regulaminie— oświadczenia o bezstronności (braku powiązań z wykonawcami)

osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy oraz osoby zatwierdzającej wyniki postępowania, a po zawarciu umowy również osób
podpisujących umowę oraz związanych z realizacją lub zmianami umowy.

„a

;;;/nr ?
UVB





wydal!(, C:! E' Z ł 'kN 10www.? WES)
, ,

3 mm '?R'Le «msw do Regulaminu udzielania zamówien SM Przylesie w Sopocie —

WIW!” Uchwała RN SM Przylesie Nr 9/2017 2 dnia 11.05.2017r.

Znak sprawy : ZP- ...../ ....../ .......................
(nadany w rejestrze zamówień publicznych)

Wniosek o wyrażenie zgody na wszczęcie negocjacji z jednym wykonawcą

1) od kwoty 2 000,00 zł netto do kwoty mniejszej niż 20 000 zł netto*
2) od kwoty 20 000,00 zł netto do kwoty 50 000,00 zł netto*
3) od kwotywiększej niż 50 000,00 zł netto, lecz nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro*

Nazwa komórki organizacyjnej:

Zgodnie z zapisami Rozdziału 4 @ 2 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień 0 wartości nie przekraczającej
równowartości kwoty 30.000 euro, stosowanego w SM Przylesie w Sopocie, zwracam się z prośbą
owyrażenie zgody na wszczęcie procedury negocjacji z jednym Wykonawcą w celu udzielenia
zamówienia na usługę / dostawę/ robotę budowlaną*

..............................................................................................................................................................................
(nazwa zamówienia)

1. Krótki opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem jego zakresu i terminu wykonania,

Kod CPV (dla zamówień finansowanych ze środków Unii Europejskiej): ....................................................................
Udzielenie niniejszego zamówienia leży w kompetencjach wnioskującej komórki organizacyjnej
ijest zgodne z działaniami realizowanymi przez SM Przylesie w Sopocie.

Z. Merytoryczne uzasadnienie dokonania zakupu (będące efektem oceny celowości dokonania
zamówienia) — należy wskazać, jakie potrzeby powinny być zaspokojone zamówieniem, skąd te potrzeby wynikają,
czy są związane z realizacją zadań SM Przylesie, czy nie można ich zaspokoić w inny oszczędniejszy sposób (wymóg
ustawowy):

3. Uzasadnienie podjęcia negocjacji tylko z jednym wykonawcą.
Zgodnie z 92 Rozdziału 4. regulaminu w niniejszym postępowaniu może być zastosowana
procedura negocjacji z jednym wykonawcą, ponieważ:
1) przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi określone w art. 4 Ustawy PZP z wyjątkiem

zamówień, o których mowa w art. 4 pkt 8 Ustawy PZP*,
2) w wyniku przeprowadzonej procedury rozeznania rynku, opisanej w 51 Rozdziału 4.

regulaminu, nie wpłynęła żadna oferta lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo
wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków oddziału w
postępowaniu pod warunkiem, że pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób
zmienione*,

3) zamówienie może być realizowane tylko przez jednego wykonawcę w sytuacji, gdy zachodzi co
najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 Ustawy PZP*,

*Niepotrzebne skreślić



4) zamówienie udzielane jest wykonawcy, wybranemu wcześniej zgodnie z procedurą rozeznania

rynku, na dodatkowe dostawy polegające na częściowej wymianie dostarczonych produktów

lub instalacji albo zwiększeniu bieżących dostaw lub rozbudowie istniejących instalacji, 3

zmiana wykonawcy prowadziłaby do nabycia materiałów o innych właściwościach

technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże

trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji*,

5) wykonawcy wybranemu wcześniej zgodnie z procedurą rozeznania rynku udzielane jest
zamówienie podobne na usługi lub roboty budowlane, przewidziane w zapytaniu ofertowym i

polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych*,
6) przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznychusług doradczych*,
7) przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług okresowo wspomagających wykonywanie

zadań samodzielnej komórki organizacyjnej*,
8) pomimo właściwego upublicznienia zapytania ofertowego w ramach wcześniej prowadzonego

rozeznania rynku nie wpłynęła żadna oferta ijednocześnie wykonawca, do którego skierowane

zostanie zaproszenie do negocjacji, spełnia warunki udziału określone w upublicznionym

postępowaniu*,
9) zachodzi inny szczególnie uzasadniony przypadek*, tj. ......................................................................

*należy wybrać odpowiednią przesłankę negocjacji z jednym wykonawcą

4. Wykonawca, do którego skierowane będzie zaproszenie do negocjacji:

(należypodać uzasadnienie faktyczne dla podjęcia negocjacji z jednym wykonawcą, wskazanym we wniosku, w tym np.

posiadane przez niego kwalifikacje, doświadczenie, dające rękojmię należytego wykonania zamówienia, itp.)

5. Szacunkowa wartość zamówienia, obliczona jako całkowite szacunkowe wynagrodzenie

wykonawcy bez podatku od towarów i usług, ustalona została na kwotę: .......................................zł,

co stanowi równowartość euro (wg aktualnego Rozporządzenia Prezesa Rady

Ministrów sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę

przeliczenia wartości zamówień publicznych - 1 EURO : ...........zł) na podstawie

........................................................................ w dniuprzez(należy wskazać imię i nazwisko osoby/osób dokonujących szacowania wartości zamówienia; do wniosku należy

dołączyć dokumentację potwierdzającą sposób ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, np. rozeznanie cen

rynkowych w formie pisemnej, faksu lub e—mail, wydruki ofert ze stron internetowych potencjalnych wykonawców,

notatki z telefonicznego rozeznania cen, analizę przeprowadzona na podstawie własnego doświadczenia i

ewentualnych cen podobnych udzielonychwcześniejzamówień, itd.)

Szacunkowa wartość zamówienia brutto (wartość zamówi nia powiększona o podatek od

towarów i usług) ..............................................................................................................................................

mumii”

4. Powyższa wartość szacunkowa*:

*Niepotrzebne skreślić
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_/ , Łęćtćiwartością zamówienia o charakterze jednolitym, tzn. takiego, które nie jest zamówieniem
OQXGMBŚsamego rodzaju z innymi zamówieniami udzielanymi przez komórkę organizacyjną według

980:ssh jej kompetencji| w związku z tym jego wartość nie podlega sumowaniu z innymi zamówieniami;
???» 2) jest wartością, która stanowi część większego zamówienia, udzielanego przez komórkę

organizacyjną według jej kompetencji, obejmującego również inne zamówienia tego samego
rodzaju, to jest:

A. już udzielone:

................................................................................................................................................................... (opis)
0 wartości szacunkowej nr umowy lub faktury: ......................................................,

B. planowane do udzielenia:

................................................................................................................................................................... (opis)
0 wartości szacunkowej ...................................
oraz przedmiotowe zamówienie,
i którego całkowita wartość szacunkowa (łącznie z wartością niniejszego zamówienia) wynosi
.............zł, co stanowi równowartość euro

*należy skreślić nieodpowiednie uwzględniając, że zamówieniami tego samego rodzaju, tj. takimi, których wartości
należy sumować, sq zamówienia, które:
a) są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie, z ekonomicznych i funkcjonalnych przyczyn maja takie samo lub podobne
przeznaczenie techniczne i gospodarcze,
b) mogą być wykonane przez tego samego wykonawcę, oraz
c) byly/sq planowane do udzielenia i/Iub sq udzie/ane w podobnym czasie, tzn. w tym samym roku budżetowym albo w
dłuższym okresie, obejmującym czas realizacji niniejszegozamówienia.

5. Proponowany skład Komisji Przetargowej (dla zamówień 0 wartości większej od kwoty 50.000 zł,
lecz nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro):
PrzewodniczącyKomisji: ......................................
Sekretarz Komisji: .................................................
Członkowie Komisji: ..............................................

6. Warunki udzielenia zamówienia zostaną ustalone w wyniku przeprowadzenia negocjacji ze
wskazanymwykonawcą.

7. Kwota, jaką planuje się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: .......................................................
8. Ocena ofert dokonana zostanie na podstawie następujących kryteriów:

............................................................. waga ...„...%

............................................................. waga ..„...%

............................................................. waga ...„...%
(w przypadku udzielania zamówienia finansowanego ze środków europejskich kryteria oceny ofert mogą odnosić się
do właściwości wykonawcy wyłącznie w przypadku usług, o których mowa w podrozdziale 6.5. Wytycznych
horyzontalnych)

9. ZamóWienie będzie finansowane ze środków przewidzianych na realizację zamówienia w planie
finansowym Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie" w Sopocie:
Pozycja budżetu: DziałRozdział Paragraf ......................................10. Czy zamówienie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej lub innych? Jeżeli TAK —to

zjakich?: TAK/ NIE, ..........................................................................................................................................

*Niepotrzebne skreślić

„lać/|f /0
:”),



11. Zamówienie obejmuje/nie obejmuje* nabycie praw autorskich na okres dłuższy niż 12 miesięcy
i o wartości powyżej 3.500 zł.

WNIOSKUJĄCY:

Pracownikodpowiedzialny za realizację zamówienia:

(imięinazwisko) (Data) (Podpis)

Kierownik komórki organizacyjnej:

(imię i nazwisko) (Data) (Podpis)

AKCEPTACJAGŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO:

(imię i nazwisko) (Data) (Podpis)

ZATWIERDZENIE PRZEZ PREZESAJEDNOSTKI:

(imię i nazwisko) (Data) (Podpis)

ZAŁĄCZNIKI:

Dokumentacja potwierdzająca sposób ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

*Niepotrzebne skreślić

Za; n/ /0„, 4
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Znak sprawy : ZP- ...../ ....../ ..................
(nadany w rejestrze zamówień publicznych)

PROTOKÓŁ z NEGOCJACJI
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na:

(nazwa zamówienia)

Negocjacje prowadzono w dniu/dniach*: ,' w siedzibie SM Przylesie w Sopocie — początek: godz............., zakończenie: godz................,' drogą elektroniczną / za pomocą faksu*
*skreślić nieodpowiednie

W negocjacjach udziałwzięli:
' ze strony Wykonawcy - .....................................................................................................................................

UWAGA: Przystępując do negocjacji, osoby reprezentujące Wykonawcę powinny przedłożyć dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do reprezentacji Wykonawcy. Jeźeli umocowanie do działania w imieniu
Wykonawcy nie wynika zwłaściwego dokumentu rejestracyjnego, osoba reprezentująca Wykonawcę
powinna przedłożyćstosowne pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).' ze strony Zarządu SM Przylesie - .....................................................................................................................

Negocjacje prowadzono w oparciu o zaproszenie do negocjacji zdnia .

Przedmiot negocjacji
Negocjacje prowadzone były w zakresie*:
' Przedmiotu zamówienia

' Terminu realizacji

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



' Warunków umowy, wtym warunków płatności

W wyniku negocjacji strony zgodnie ustaliły całkowite wynagrodzenie Wykonawcyw kwocie brutto ......... zł

(należywypełnić odpowiednio do zakresu, w jakim prowadzone były negocjacje — podane zakresy sq przykładowe)

Na tym negocjacje zakończono.

Data i podpis/-y osoby/osób reprezentujących Wykonawcę:

Data i podpis/-y osoby/osób reprezentujących SM Przylesie:
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ZałącznikNr 12Wto”) dO Regulaminu udzielania zamówień SM Przylesie w Sopocie -

Uchwała RN SM Przylesie Nr 9/2017 2 dnia 11.05.2017r.

Znak sprawy: ZP-//(nadany w rejestrze zamówień publicznych)

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA
z ZASTOSOWANIEM PROCEDURY NEGOCJACJIz JEDNYM WYKONAWCĄ

Dla zamówienia O wartości: .

1) Od kwoty 2 000,00 zł netto do kwoty mniejszej niż 20 000 zł netto*
2) od kwoty 20 000,00 zł netto do kwoty 50 000,00 zł netto*
3) od kwotywiększej niż 50 000,00 zł netto, lecz nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 eurO*

(nagra :amówienia)

W celu ustalenia warunków realizacji w/w zamówienia, przeprowadzone zostały negocjacje z Wykonawcą
.................................................................................................. , zgodnie z decyzją z dnia
................................. , zzachowaniem odpowiednich zasad oraz zgodnie z postanowieniami 52 Rozdziału 4.
Regulaminu udzielania zamówień 0 wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro,
stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały RN SM Przylesie nr 09 z dnia 11.05.2017r.

1. Nazwa komórki organizacyjnej SM Przylesie w Sopocie:

2. Negocjacje prowadzone były w następującym zakresie:
2.1. Przedmiotu zamówienia

W Opinii osób wyznaczonych dO przeprowadzenia postępowania, cena zaoferowana przez wybranego
wykonawcę jest adekwatna dO zakresu i wartości przedmiotowego zamówienia i nie odbiega Od cenrynkowych dla tego typu zamówień.
Biorąc pod uwagę powyższe przedmiotowe zamówienie zostało udzielone w/w Wykonawcy i zawarto z nim
umowę na warunkach ustalonych w wyniku negocjacji, za cenę ........................................................................... zł.Data i podpis/—y osoby/osób powołanych dO przeprowadzenia postępowania:

(daru I pOdplS Prezesa Jednostki)

ZAL CZN'IKI:
l. Zatwierdzony wniosek o wyrażenie zgody na wszczęcie procedury udzielenia umówienia z załącznikami.
2. Protokół z negocjacji
3. Projekt Umowy O udzielenie zamówienia (jeśli sporządzono)
4. W zakresie wymaganym w Regulaminie _ Oświadczenia O bezstronności (braku powiązań z wykonawcami) osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem iprzeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy oraz osoby zatwierdzającej wyniki postępowania, a po zawarciu umowy również osob podpisujących umowę oraz związanych zrealizacją lub zmianami umowy





10.

11.

12.
13.

14.

ZałącznikNr 13
do Regulaminu udzielania zamówień SM Przylesie

Uchwała RN SM Przylesie Nr 9/2017 2 dnia 11.05.2017r.

PostępowanieNr ZP- ...............
ZLECENIE (ZAMÓWIENIE)nr.............

z dnia ....................

ZAMAWIAJĄCY: (nazwa i adres, nr NIP SM Przylesie wSopocie)
WYKONAWCA: (nazwa, adres, nr NIP, nr wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub
Krajowego Rejestru Sądowego) '

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: (opis przedmiotu zamówienia)
TERMIN WYKONANIA: (data odbioru ostatecznego oraz daty odbiorów częściowych, jeżeli
czynności mają być świadczone sukcesywnie)
GWARANCJA (jeżeli dotyczy) na przedmiot zamówienia wynosi miesiące od terminu
wykonania zamówienia.
WYKONAWCA nie może powierzyćwykonania zlecenia osobie trzeciej.
Za wykonane czynności WYKONAWCA otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ...........
zł brutto, które obejmuje wykonanie całości zamówienia, określonego w pkt 3. Wynagrodzenie
obejmuje również wszelkie ryzyko i odpowiedzialność wykonawcy za prawidłowe oszacowanie
kosztów związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia.
Wynagrodzenie będzie płatne przelewem, na wskazany przez WYKONAWCĘ rachunek bankowy,
nr: ........................, w ciągu ...............dni od daty otrzymania faktury/rachunku. Podstawą
wystawienia faktury/rachunku jest podpisanie przez ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCĘ
bezusterkowego protokołu odbioru wykonanej usługi/roboty. Datą zapłaty faktury/rachunku
będzie data obciążenia konta ZAMAWIAJĄCEGO.
WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w przypadku:
3) opóźnienia w wykonaniu zlecenia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w

pkt 7 za każdy dzień opóźnienia,
b) opóźnienia w usunięciu wad w wysokości0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w pkt 7 za

każdy dzień opóźnienia,
c) odstąpienia od zlecenia przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn obciążających WYKONAWCĘ w

wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w pkt 7.
Karę, o której mowa w pkt. 9, WYKONAWCA zapłaci na wskazany przez ZAMAWIAJĄCEGO
rachunek bankowy przelewem, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu
żądania ZAMAWIAJĄCEGO zapłaty takiej kary umownej. ZAMAWIAJĄCY jest upoważniony do
potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia WYKONAWCY.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku,
gdy szkoda przekroczywysokość kary umownej.
W sprawach nie unormowanych zleceniem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Zlecenie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Uwagi ..................................................................................................................

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA





ZałącznikNr 14
GŻĄCLESWĘ' do Regulaminu udzielania zamówień SM Przylesie -

-s "?
Uchwała RN SM Przylesie Nr 9/2017 z dnia 11.05.2017r.

Wzór Umowymoże być modyfikowanyw zależności od rodzaju ispecyfiki przedmiotu zamówienia

WZÓR
UMOWA (dostawy*/ na usługę* / robotę budowlaną*)

Nr ......... /......... /......
zawarta dnia: ................ w Sopocie pomiędzy:
Spółdzielnią Mieszkaniową "Przylesie"
z siedzibą ul. 2 Marca 77C, 81-820 Sopot ,

NIP: 585-000-49-84 REGON: 002870165

zwanym w treści umowy „Zamawiającym", reprezentowanym przez Zarząd Spółdzielni:

zwanym w treści umowy „Wykonawcą", reprezentowanym przez:

Niniejszą umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania nr ZP -.., dotyczącejudzielenia zamówienia bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo
Zamówień Publicznych (t.j. Dz. Ustaw z 2015r. poz. 2164 z późn.zm.), na podstawie art. 4 pkt 8) tej
Ustawy.

@ 1
1. Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na:

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia do wykonania
przedmiotu umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przez niego w wykonaniu niniejszej Umowy przedmiot
umowy posiada wszelkie niezbędne atesty i spełnia wymogi wynikające z odpowiednich
przepisów, a także wolnyjest od jakichkolwiekwad fizycznych i prawnych.

9 2
Warunki realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie dni od podpisania niniejszejumowy/do dnia .....................*
2. Przez wykonanie zamówienia rozumie się:

(np. dostarczenie, postawienie do dyspozycji, przekazanie przedmiotu zamówienia, przyzastosowaniu materiałówwłasnych, fabrycznie nowych, nie pochodzących z rozbiórek itp.)

*Niepotrzebne skreślić



1.

5 3
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowywynosi:
Wynagrodzenie netto: zł

Kwota podatku VAT (... %) — zł,

Co daje łącznie wynagrodzeniebrutto zł (słownie: ...................................................... )

2—.Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, stanowi całkowite

wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, tj. obejmuje wszelkie koszty, ryzyko
i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłową realizację przedmiotu umowy.

. Dowodem realizacji przedmiotu umowy i jednocześnie podstawą do wystawienia faktury VAT

będzie pisemne potwierdzenie odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, na protokole
odbioru (w przypadku dostaw: dowody wydania WZ wystawiane każdorazowo przez
Wykonawcę na dostawę zamówień częściowych i podpisane przez Zamawiającego).
Płatność za dostarczony przedmiot umowy dokonywana będzie przez Zamawiającego na

podstawie prawidłowo sporządzonej faktury VAT, w terminie 14 dni od daty dostarczenia

prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktura VAT, aby mogła być uznana za prawidłowo

wystawioną, musi w swojej treści jako Zamawiającego (Nabywcę) wskazywać:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie"
z siedzibą ul. 23 Marca 77C, 81-820 Sopot
NIP 585-000-49-84 REGON: 002870165

Faktura winna być dostarczonana adres j.w.

pod rygorem uznania faktury VAT za niedostarczoną i brakiem wymagalności należności nią

objętych. Płatności za prawidłowo wystawioną fakturę VAT dokonywać będzie Spółdzielnia
Mieszkaniowa "Przylesie".

. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Spółdzielni Mieszkaniowej
"Przylesie", ul. 23 Marca 77C, 81-820 Sopot.

.Nadzór nad prawidłową realizacją niniejszej umowy sprawować będzie ze strony
Zamawiającego:
Do nadzoru nad prawidłowymwykonaniem niniejszej Umowy Wykonawcawyznacza:

Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Zamawiającyoświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP: 585-000-49-84.

. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP ............................
54

Warunki gwarancji
Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy, co do jego jakości.
Termin gwarancji wynosi miesięcy licząc od dnia, w którym przedmiot umowy został

zrealizowany.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument gwarancyjny najpóźniej w dniu odbioru

protokolarnego przedmiotu umowy.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady przedmiotu umowy, to

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia — Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu

umowy do czasu usunięcia wad, PRZ WODNlC CY
. '?

*Niepotrzebne skreślić
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3353ng b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem — Zamawiający będzie żądać wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi.

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone przez Zamawiającego na
usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do
żądania wyznaczenia nowego terminu odbioru.

7. Wszystkie wady Zamawiającyzgłosi Wykonawcy niezwłocznie po stwierdzeniu ich ujawnienia,
a Wykonawca potwierdzi pisemnie przyjęcie zgłoszenia.

@ 5
Kary umowne

Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
1. Zamawiającybędzie uprawniony do naliczaniaWykonawcynastępujących kar umownych:

a) za opóźnienie w wydaniu przedmiotu umowy — w wysokości 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w @ 3 ust.1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy — w wysokości 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w @ 3 ust.1,za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od
terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

c) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca — w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,
o którym mowa w 5 3 ust.1.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego nałożonych na podstawie
niniejszej umowy kar umownych z przysługującego mu od Zamawiającego wynagrodzenia za
przedmiot umowy.

5 6
Odstąpienieod umowy

1. Zamawiającymoże odstąpić od umowy:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidziećw chwili zawarcia umowy -
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach — w tym przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy,

b) w przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni odpowiedniej jakości przedmiotu umowy lub
nie będzie się wywiązywał się z postanowień niniejszej umowy, w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

c) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę, że wobec zaistniałych uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie
mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. W tym przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z uzasadnieniem w postaci
obustronnie podpisanego aneksu, pod rygorem nieważności, przy czym odstępujący określi w
oświadczeniu o odstąpieniu jej skutek ex nunc albo ex tunc.

*Niepotrzebne skreślić Za / n/ @
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5 7
Postanowienia końcowe

1. W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, strony są
zobowiązane dążyć do polubownego załatwienia sporu. W przypadku braku porozumienia
spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy ze względu na siedzibę
Zamawiającego.

2. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest polskie prawo procesowe i materialne.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu

cywilnego.
4. Adresem właściwym dla doręczeń Zamawiającemu wszelkiej korespondencji, związanej

z wykonywaniem niniejszej umowy, w szczególności faktur, oświadczeń, zawiadomień jest:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie"
ul. 23 Marca 77C, 81-820 Sopot.

5. Strony zobowiązane są do informowania się o zmianach teleadresowych pod rygorem skutku
doręczenia korespondencji.

6. W razie niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy Zamawiający uprawniony
będzie do zlecenia wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności
uzyskania upoważnienia sądu.

7. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

20/ n/ /4
„(A'/Li*Niepotrzebne skreślić



ZałącznikNr 15
do Regulaminu udzielania zamówień SM Przylesie w Sopocie —

w!” Uchwała RN SM Przylesie Nr 9/2017 2 dnia 11.05.2017r.
Znak sprawy:ZP-//(nadany w rejestrze zamówień publicznych)

OŚWIADCZENIE
o bezstronności / o podstawie do wyłączenia z postępowania
(w szczególnościw zakresie powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty)

Imię (imiona):

Nazwisko:
Uprzedzonyo odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywegooświadczenia, oświadczam, że:
1) nie jestem powiązana/—y osobowo lub kapitałowo z wykonawcą, który złożył ofertę

w przedmiotowym postępowaniu, w szczególności w sposób określony poniżej.
Powiązanie osobowe lub kapitałowe polega na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub

nie został określony przez instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych, mających
zastosowanie do danego zamówienia),

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2) nie pozostaję z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.

W związku z zaistnieniem okoliczności, o której mowa w pkt ......... (należy wybrać odpowiedni punkt 2
pozycji opisanych w pkt 1 oświadczenia powyżej), podlegam wyłączeniu z przedmiotowego postępowania.

dnia
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.„1,6?„$$$ Załącznik Nr 16

do Regulaminu udzielania zamówień SM Przylesie w Sopocie —

Uchwała RN SM Przylesie Nr 9/2017 2 dnia 11.05. 2017r.

Warunki udzielania zamówień,
których wartość nie przekraczawyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro,

objętych finansowaniem ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zamówienia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 udzielane są na podstawie regulaminu, 2 nadrzędnym
uwzględnieniem przepisów prawnych i odpowiednich wytycznych, wynikających z dokumentów
określających sposób udzielania takich zamówień, a także postanowień niniejszego załącznika do
regulaminu. W przypadku kolizji treści niniejszego załącznika z treścią regulaminu, pierwszeństwo mają
postanowienia niniejszego regulaminu.
Niniejszy załącznik określa zasady udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30.000 euro, udzielanych zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Wytycznymi
wzakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura iŚrodowisko 2014-2020 oraz innymi
dokumentami obowiązującymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
W przypadku konieczności udzielenia zamówienia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, należy przeprowadzić
postępowanie ze szczególnym uwzględnieniemzapisówWytycznych, dotyczących:
A. zasad w zakresie szacowania i dokumentowania wartości zamówienia,
B. dokonywania opisu przedmiotu zamówienia i określania treści zapytania ofertowego, sposobu

upublicznienia, zasad ustalania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriówoceny ofert;
C. określenia przygotowywanych dokumentów takich jak zapytanie ofertowe, specyfikacja warunków

zamówienia,opis przedmiotu zamówienia, istotne warunki umowy, itp.,
D. określenia treści zapytania ofertowego,
E. ogólnych zasad dotyczących wyboru najkorzystniejszej spośród złożonych ofert,
F zasad poświadczania i rozliczania poniesionych wydatków;
G. zasad i procesów przeciwdziałania oraz odpowiedniego postępowania przyjętych w celu uniknięcia

konfliktu interesów;
H. zasad przygotowania itreści protokołu z postępowania o udzieleniezamówienia publicznego;
I. sposobu informowania o wynikach postępowania;
J. zasad zawierania umów oraz wprowadzania zmian do umów z wykonawcami lub kontraktów.
Przystępującdo udzielenia zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, objętych dofinansowaniem ześrodków Unii Europejskiej, o wartości nieprzekraczającejrównowartości kwoty 30.000 euro, można również
skorzystać z wybranego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określonego w Ustawie
PZP. Decyzję w tym zakresie podejmuje Prezes Jednostki, na wniosek pracownika merytorycznie
odpowiedzialnego za realizację zamówienia.Należy wówczas przepisy tej ustawy stosować w całości.
Przed wszczęciem procedury udzielenia zamówienia należy uzyskać pisemne zatwierdzenie wniosku o zgodę na
udzielenie zamówienia przez Prezesa jednostki. Wzór wniosku o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia
stanowi Załącznik Nr 4 do regulaminu.
Po uzyskaniu zgody Prezesa Jednostki na udzielenie zamówienia należy wystąpić do Prezesa z pisemnym
wnioskiem o wyrażenie zgody na wszczęcie procedury udzielenia zamówienia. Wniosek ten powinien być
sporządzony:
A. w przypadku zastosowania procedury rozeznania rynku bądź z zachowaniem zasady konkurencyjności,

o której mowa w pkt 18 i pkt 19 niniejszego Załącznika - zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8. do
regulaminu,
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B. w przypadku zastosowania procedury negocjacji z jednym Wykonawcą, to jest bez zachowania zasady

konkurencyjności — zgodnie ze wzorem stanowiącym ZałącznikNr 10 do regulaminu.
W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, zastosowanieprocedury negocjacji

z jednym wykonawcą jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacjach opisanych w pkt 11 niniejszego Załącznika, dla

których dopuszczone jest niestosowanie zasady konkurencyjności, po spełnieniu przesłanek wskazanych

w regulaminie.
Dla zamówień 0 wartości poniżej 2.000 zł dopuszczalne jest niestosowanie zasady konkurencyjności.
Zamówienia o wartości od 2.000 zł do wartości mniejszej od 20.000 zł udzielane są z zachowaniem zasad,

o których mowa rozdziale 2 i 3. regulaminu, przy czym zawsze konieczne jest zastosowanie procedury
rozeznania rynku, określonej w 51 Rozdziału 4. regulaminu i uzyskanie co najmniej dwóch ważnych ofert chyba,
że zapytanie ofertowe zamieszczone było na stronie internetowej Jednostki.
Zamówienia o wartości od 20.000 zł włącznie do 50.000 zł oraz zamówienia, do których nie stosuje się Ustawy
PZP lub zasady konkurencyjności, o której mowa w pkt 18 i 19 niniejszego Załącznika — udzielane są po
przeprowadzeniu procedury rozeznania rynku, opisanej w 51 Rozdziału 4. regulaminu, przy czym publikacja

ogłoszenia o zamówieniu w każdym przypadku jest obowiązkowa.
Zamówienia o wartości większej od kwoty 50.000 zł do 30.000 euro włącznie udzielane są zgodnie z zasadą

konkurencyjności określoną w pkt 18 i pkt 19 niniejszego Załącznika, przy czym zasady konkurencyjności można

nie stosowaćdo:
A. dostaw i usług określonych w art. 4 Ustawy PZP, z wyjątkiem dostaw i usług określonych w art. 4 pkt 8

Ustawy PZP, przy czym do dostaw i usług określonych w art. 4 pkt 3 lit. i Ustawy PZP, w zakresie zamówien

publicznych, których przedmiotem jest nabycie innych praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawy i

najmu, nie stosuje się zasady konkurencyjności pod warunkiem braku powiazan, o których mowa w pkt 18 F,

z zastrzeżeniem lit. C poniżej,
B. wydatków rozliczanych metodą uproszczoną, o której mowa w Wytycznych horyzontalnych iszczegółowych,

z zastrzeżeniem lit. C poniżej,
C. zamówień, do których zastosowanie mają określone w Ustawie PZP przesłanki wyboru trybu negocjacji bez

ogłoszenia oraz trybu zamówienia z wolnej ręki, pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymogów dla

zastosowania tych trybów, określonych w pkt 6.5.2. ppkt 1 i 3 Wytycznychszczegółowych,
Szacowanie wartości zamówienia musi odbyć się zgodnie z Wytycznymiw zakresie kwa/ifikowalności wydatków

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oraz rozdziałem 3 regulaminu, tj.

wszczególności musi być dokonywane z należytą starannością, z uwzględnieniem ewentualnych zamówień,
o których mowa w przepisie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy PZP i jest dokumentowane.
Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów Ustawy PZP zaniżać wartości zamówienia lub

wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia, przy czym ustalając wartość zamówienia należy wziąć pod

uwagę konieczność łącznego spełnienia następujących przesłanek:
. usługi, dostawyoraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie,
. możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie,
0 możliwe jest wykonanie zamówienia przezjednegowykonawcę.

W przypadku udzielania zamówienia w częściach (z określonych względów ekonomicznych, organizacyjnych,
celowościowych), wartość zamówienia ustala się jako łączną wartość poszczególnych jego części.
Do opisu przedmiotu zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro,
stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w Rozporządzeniu
(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 05 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego
Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z dnia 16.12.2002r. str. 1 — 562 z późn. zm.; Dz. Urz. UE

Polskie wydanie specjalne rozdz. 6 t. 5 str. 3).
Terminy odnoszące się do każdego etapu postępowania o udzielenie zamówienia ustalane są zgodnie z

prawem krajowym, unijnym, Wytycznymi horyzontu/nymi i szczegółowymi oraz innymi dokumentami
obowiązującymi dla Progra u Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz w sposób
umożliwiający ich dotrzyman (dotyczy to zarówno skracania, jak i wydłużania terminów). Podczas
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ustalania terminów należy wziąć pod uwagę złożoność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
charakter i przedmiot zamówienia publicznego, a także dostępny personel zamawiającego, jego zadania,
umiejętności i doświadczenie.
Wszyscy wykonawcy mają taki sam dostęp do informacji dotyczących danego zamówienia publicznego i

żaden wykonawca nie jest uprzywilejowanywzględem drugiego, a postępowanie przeprowadzone jest w
sposób transparentny.

'

Kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia zawierają wymagania
związane z przedmiotem zamówienia publicznego, przy czym:
a) kryteria te nie mogą zawężać konkurencji poprzez ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby

niezbędne do osiągnięcia celów i prowadzącychdo dyskryminacji wykonawców,
b) kryteria te powinny, co do zasady, określać poza wymaganiami dotyczącymi ceny również inne

wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia, takie jak np. te kryteria jakie wskazanow pkt 5
5 1 Rozdziału 4. regulaminu .

Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności
ekonomicznej, technicznej lub finansowej.
Za nienależyte wykonanie zamówienia, np. z tytułu opóźnień z winy wykonawcy, nieprawidłowej realizacji
zamówienia publicznego, niekompletnego wykonania zamówienia publicznego (w tym np. nieprzestrzegania
warunków gwarancji) winno się stosować kary, które powinny być wskazane w umowie zawieranej z
wykonawcą. W razie niezastosowania kar, należy pisemnie udokumentować przyczyny ich niezastosowania.
Zasadę konkurencyjności uważa się za spełnioną, jeżeli postępowanie przeprowadzone jest na zasadach i w
trybach określonych w Ustawie PZP, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w sekcji 6.5.2.
Wytycznych horyzontalnychorazw pkt 6.5.3. Wytycznych szczegółowych oraz w regulaminie.
Udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w pkt 6.5.3. Wytycznych szczegółowych
wymaga działań wymienionych poniżej:
A. w celu spełnienia zasady konkurencyjności należy upublicznić zapytanie ofertowe zgodnie zwarunkami

określonymi w ppkt D., przy czym zapytanie ofertowe musi zawieraćco najmniej:
i. opis przedmiotu zamówienia, który nie powinien odnosić się do określonego wyrobu lub znaków

towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu,
który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby
to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów,
chyba że takie odniesienie jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie
może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu
takiemu towarzysząwyrazy "lub równoważny" i został określony zakres równoważności— z uwagi na
konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa dopuszcza się możliwość ograniczenia zakresu
opisu przedmiotu zamówienia, przy czym wymagane jest przesłanie uzupełnienia wyłączonego
opisu przedmiotu zamówienia do potencjalnego wykonawcy, który zobowiązał się do zachowania
poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji,

ii. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, przy czymstawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe,
iii. kryteria oceny oferty,
iv. informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów

oceny oferty,
v. opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty,
vi. termin składania ofert, przy czym termin na złożenie oferty wynosi nie mniej niż 7 dni

kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego w przypadku dostaw i usług, a 14 dni
kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego w przypadku robót budowlanych; termin
7 lub 14 dni kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania
ofertowego i kończy się z upływemostatniegodnia,

vii. informacje na temat zakresu wykluczenia, o którym mowa w ppkt F,
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viii. określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia,o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy,

B. w celu spełnienia zasady konkurencyjności należy wybrać najkorzystniejszą spośród złożonych ofert

spełniającąwarunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówieniaw oparciu o ustalone w zapytaniu

ofertowym kryteria oceny; wybór oferty jest dokumentowany protokołem postępowania o udzielenie
zamówienia,
upublicznienie zapytania ofertowego oznacza wszczęcie postępowaniao udzielenie zamówienia,

D. upublicznienie zapytania ofertowego polega na jego umieszczeniu w tzw. bazie konkurencyjności, która jest
dostępna pod adresem bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskiegom oraz
www.konkurencyjnosc.gov.pl,oraz na stronie internetowej Jednostki,

E. warunki udziału w postępowaniu określa się w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia

publicznego; warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert nie mogą zawężać konkurencji poprzez
ustanowienie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów zamówienia i

prowadzących do dyskryminacji wykonawców,
F. w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez

beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania Ustawy PZP zgodnie z art. 3

Ustawy PZP, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo; przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem |ub

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi
w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegającew szczególności na:

i. uczestniczeniuw spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
ii. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
iii. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,prokurenta, pełnomocnika,
iv. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub

w stosunku przysposobienia,opieki lub kurateli;
w przypadku, gdy instytucja będąca stroną umowy stwierdzi udzielenie zamówienia podmiotowi
powiązanemu w sposób inny niż wskazane w lit. a—d, jest zobowiązana przed wezwaniem do zwrotu
środków wykazać istnienie faktycznego naruszenia zasady konkurencyjności poprzez istniejące powiązanie.

0

Postanowienia pkt F dotyczące konfliktu interesu stosuje się odpowiednio do zamówień zawartych w
drodze rozeznania rynku.

G. dla udokumentowania zawarcia umowy z wykonawcą i sporządzenia protokołu postępowania
o udzielenie zamówienia konieczna jest forma pisemna.

H. po przeprowadzeniu postępowania, protokół postępowania zostaje przedłożony do zatwierdzenia przez
Dyrektora Jednostki; protokół postępowania, zgodnie z zapisami pkt 6.5.3. Wytycznych szczegółowych,
zawiera co najmniej:
i. informacjęo sposobie upublicznienia zapytaniaofertowego,
ii. wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpływu

oferty do zamawiającego,
iii. informacjęo spełnieniu przez wykonawcówwarunku, o którym mowaw ppkt F, przez wykonawców,
iv. informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki

były stawiane,
v. informacjęo wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny

i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcomza spełnienie danego kryterium,
vi. wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniemwyboru,
vii. datę sporządzenia protokołu i podpiszamawiającego,
viii. następujące załączniki:

' potwierdzenie publikacji zapytania na stronie internetowej, o której mowa w pkt D.,
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' złożone oferty,
' oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane

przez beneficjenta lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań wimieniu beneficjenta
iosoby wykonujące w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem
iprzeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, atakże realizacją lub zmianami umowy
zawartej zwykonawcą (Załącznik Nr 15 do regulaminu).

Wzór protokołu postępowania przedstawia ZałącznikNr 9 do regulaminu
|. na pisemny wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, istnieje obowiązek udostępnienia protokołu

postępowania o udzielenie zamówienia, przy czym nie ma konieczności udostępniania złożonych
w postępowaniuofert.

J. informację o wyniku postępowania, zawierającą w szczególności nazwę wybranegowykonawcy, umieszcza
się na stronachwskazanych w ppkt D.,

K. po przeprowadzeniu procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności następuje podpisanie umowy
z wykonawcą wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności — w przypadku, gdy wykonawca odstąpi od
podpisania umowy zzamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który
w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów; w przypadku, gdy
zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, postępowanie może zakończyć się podpisaniem
kilku umów z wykonawcami.

L. w przypadku, gdy pomimowłaściwegoupublicznienia zapytaniaofertowego:
i, wpłynie tylko jedna nie podlegająca odrzuceniu oferta — uznaje się zasadę konkurencyjności za

spełnioną,
ii. nie wpłynie żadna oferta — dopuszcza się zawarcie umowy z wykonawcą wybranym bez zachowania

procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności,przy czym zawarcie umowy z podmiotem powiązanym,
o którym mowa w ppkt F, jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą właściwej instytucji będącej stroną
umowy oraz jeżeli podmiot powiązany spełnia warunki, o których mowa w pkt 19 ppkt A. tiretii.

M. nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że w zapytaniu ofertowym została
przewidziana możliwość dokonania takiej zmiany oraz zostały określonewarunki takiej zmiany.

N. istnieje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy PZP — w takim przypadku nie jest konieczne ponowne
stosowanie zasady konkurencyjności.

O. istnieje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy dostaw, usług lub robót budowlanych
zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym o ile stały się niezbędne i zostały
spełnione łącznie następujące warunki:

. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,w
szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla
zamawiającego,

o wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie lub umowie ramowej;

W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.
20. Wytyczne dot. zasad zawierania umów w trybie rozeznania rynku (zamówienia o wartości od 2.000 zł do

50.000 zł włącznie):
A. w przypadku wydatków wynikających z umów o wartości od 2.000 zł do 50.000 zł włącznie, beneficjent

musi posiadać, o ile to możliwe, dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku, wskazujące, iż dana
usługa, robota budowlana lub dostawa została wykonana po cenie nie wyższej od ceny rynkowej,

B. z zastrzeżeniem pkt C., dokumenty potwierdzające dokonanie rozeznania rynku to wszczególności:
skierowane do potencjalnych wykonawców zapytania ofertowe (bądź wydruk ogłoszenia o zamówieniu
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zamieszczonego na stronie internetowej) wraz zotrzymanymi ofertami (tj. co najmniej dwie ważne
oferty — wymóg będzie spełniony również wtedy, gdy w odpowiedzi na zamieszczone na ogólnodostępnej
stronie internetowej ogłoszenie o zamówieniu złożona zostanie tylko jedna ważna oferta, przy czym
oferta niezgodna z zapytaniem ofertowym/ogłoszeniem nie stanowi oferty ważnej), czy też wydruki ze
stron internetowych przedstawiających oferty potencjalnychwykonawców (tj. co najmniej dwie ważne
oferty — oferta niezgodna z zapytaniem ofertowym/ogłoszeniem nie stanowi oferty ważnej); dokumenty
potwierdzające rozeznanie rynku mogą przyjąć w szczególności formę: pisma, wydruku listu

elektronicznego, wydruku strony internetowej przedstawiającej oferty lub informacje handlowe
(zawierającego datę wydruku), oferty lub informacji handlowej przesłanej przez wykonawców z własnej
inicjatywy,

C. w przypadku wydatków wynikających z umów o wartości od 20.000 zł do 50.000 zł włącznie oraz
w przypadku zamówień, dla których nie stosuje się procedur wyboru wykonawcy, o których mowa
w podrozdziale 6.5 Wytycznych szczegółowych, dokumentowanie rozeznania rynku obejmuje co najmniej
wydruk ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na stronie internetowej wraz z otrzymaną/—ymi
ofertą/—ami,

D. notatka potwierdzająca przeprowadzenie rozmów telefonicznych z potencjalnymi wykonawcami nie
będzie uznawana za udokumentowanie rozeznania rynku,

E. jeżeli w danym przypadku rozeznanie rynku nie jest możliwe, beneficjent powinien wykazać okoliczności

uzasadniające konieczność udzielenia danego zamówienia bez rozeznania rynku,
F. Instytucja Pośrednicząca programu operacyjnego oraz Instytucja Wdrażająca program operacyjny

zapewniają weryfikację, czy obowiązek dokonywania rozeznania rynku jest odzwierciedlony
w procedurach beneficjenta,

G. wymóg rozeznania rynku nie ma zastosowania do indywidualnych form podnoszenia kwalifikacji
(szkolenia indywidualne, studia, itp.), w których uczestniczy nie więcej niż 5 pracowników beneficjenta;
szkolenia grupowe (tj. szkolenia zorganizowane w całości na zlecenie beneficjenta lub w których
uczestniczy więcej niż 5 pracownikówbeneficjenta) są objęte wymogiem rozeznania rynku,

H. wymóg rozeznania rynku nie ma zastosowaniaw przypadku zamówień, których przedmiotem są dostawy
i usługi określonew art. 4 pkt 1-2a, pkt 3 lit. a, b, i—l, pkt 4, pkt 5-8c, pkt 10-14 Ustawy PZP,

I. wymóg zawarcia umowy w formie pisemnej nie dotyczy umów, dla których ogólnie przyjętą praktyką jest
zawieranie danej umowy bez zachowania formy pisemnej (np. zakup biletów), w przypadku w którym
całkowity wydatek jest mniejszy niż 2.000 zł bez podatku od towarów i usług -— w takiej sytuacji należy
uprawdopodobnić zawarcie umowy w szczególności poprzez posiadanie dowodu księgowego
w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Dokumentacja dotycząca zlecenia zamówienia powinna
potwierdzać zakres zamówienia (w przypadku szkoleń powinna dodatkowo zawierać program szkolenia),

J. postanowienia zapisów podrozdziału 6.5.3 pkt 8 Wytycznych szczegółowych, dotyczące konfliktu interesu
stosuje się odpowiednio do zamówień zawartych w drodze rozeznania rynku.

Za nienależyte wykonanie zamówienia, np. z tytułu opóźnień z winy wykonawcy, nieprawidłowej realizacji
zamówienia publicznego, niekompletnego wykonania zamówienia publicznego (w tym np. nieprzestrzegania
warunków gwarancji) stosowane są kary, które są wskazane w umowie zawieranej z wykonawcą; w razie
niezastosowania kar należy pisemnie udokumentować przyczyny ich niezastosowania.
W sytuacji niewywiązania się przez wykonawcę z warunków umowy o zamówienie, przy jednoczesnym
niezastosowaniu kar umownych, instytucja będąca stroną umowy może uznać część wydatków związanych z

tym zamówieniem publicznym za niekwalifikowalne.
Dokumentacja z przeprowadzonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia owartości nie

przekraczającej kwoty 30.000 euro przechowywana jest przez okres co najmniej 4 lat od udzielenia
zamówienia,jednak nie krócej niż do ostatniego dnia zakończenia okresu trwałości projektu.
Dokumentacja oraz umowa dotycząca zamówienia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
powinna być oznakowana zgodnie z wymaganiami określonymi dla danego programu operacyjnego,
w ramach któreg realizowanejest zamówienie.


