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REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 

§ 1. 

1. Niniejszy Regulamin udzielania zamówień (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje 

zasady przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień 

w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski”, których wartość jest wyższa 

niż 3000,00 zł netto i  nie przekracza 20 000,00 zł netto. 

2. Dla zamówień przekraczających wartość 20 000,00 zł netto stosuje się zapisy 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 

na lata 2014-2020. 

3. Zamówienia, o których mowa w ust. 1 (zwane dalej „Zamówieniami”), powinny być 

udzielane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad 

uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 

§ 2. 

 

1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 

a) Prezes – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak 

Tatarski; 

b) Biuro - Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski; 

c) Oferent – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nieposiadająca osobowości 

prawnej, ubiegająca się o udzielenie zamówienia publicznego poprze złożenie 

oferty; 

d) Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nieposiadająca 

osobowości prawnej, która zawarła umowę w sprawie zamówienia; 

e) Zamawiający - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski; 

f) Zamówienie - umowa pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której 

przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. 

 

§ 3. 

 

1. Udzielenie zamówienia wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Prezesem zasadności 

zamówienia. 

2. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania mającego na celu wybór 

wykonawcy zamówienia odpowiada Kierownik Biura lub osoba przez niego 

wskazana.  

3. Przed udzieleniem zamówienia należy przeprowadzić rozeznanie rynku mające 

na celu porównanie cen oferowanych przez minimum 3 potencjalnych oferentów. 
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§ 4. 

 

1. Dla zamówień o wartości nie przekraczającej 6 000,00 zł netto rozeznanie rynku 

przeprowadzane jest: 

a) z wykorzystaniem Internetu (wydruk oferty cenowej ze strony internetowej), 

 i/lub 

b) z wykorzystaniem łączności telefonicznej/kontaktu osobistego (rozmowa 

udokumentowana notatką służbową), 

 i/lub 

c) poprzez formę pisemną (poczta tradycyjna, poczta elektroniczna). 

§ 5. 

 

1. Dla zamówień o wartości przekraczającej 6 000,00 zł netto rozeznanie rynku 

przeprowadzane jest poprzez: 

a) zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej Stowarzyszenia 

lub 

b) wysłanie zapytania ofertowego w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty 

tradycyjnej, poczty elektronicznej itp.) do minimum 3 potencjalnych oferentów 

świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności usługi, dostawy lub 

roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia. 

2. Zapytanie ofertowe powinno zawierać przede wszystkim: 

a) precyzyjny i jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia, 

b) kryteria oceny ofert, 

c) termin i sposób składania ofert. 

3. Oferty mogą być składane w formie pisemnej osobiście, pocztą tradycyjną lub 

za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

§ 6. 

Procedura zapytania ofertowego nie obowiązuje jeżeli na rynku wykonanie przedmiotu 

zamówienia oferuje mniej niż 3 oferentów. 

§ 7. 

1. W przypadku gdy na wystosowane zapytanie ofertowe odpowie mniej niż 

3 oferentów  uznaje się, że proces rozeznania rynku został przeprowadzony. 

2. W przypadku gdy w wyniku rozeznania rynku nie wpłynie żadna oferta lub  żaden 

z oferentów nie spełni warunków określonych w zapytaniu ofertowym, zamawiający 

dokonuje wyboru dowolnego wykonawcy, który spełnia wszystkie warunki określone 

w zapytaniu ofertowym, będącym podstawą wyłonienia wykonawcy. W takim 

przypadku konieczne jest udokumentowanie zaistniałej sytuacji poprzez 

sporządzenie przez zamawiającego pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ww. 

obiektywnej przesłanki oraz pisemnego uzasadnienia wyboru takiego trybu zlecenia 

zamówienia. 
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§ 8. 

1. Ostatecznego wyboru wykonawcy dokonuje Prezes na podstawie protokołu 

z przeprowadzonego rozeznania rynku przygotowanego przez Kierownika Biura lub 

osobę go zastępującą. 

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności: opis przedmiotu 

zamówienia, opis sposobu dokonania rozeznania rynku,  nazwy i adresy oferentów, 

do których wystosowano zapytania ofertowe, przedstawienie złożonych ofert, 

wskazanie oferty najkorzystniejszej. 

3. Zamówienia udziela się oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Przy ocenie 

oferty bierze się pod uwagę również inne wymagania określone w zapytaniu 

ofertowym (o ile zostały określone), które mogą decydować o wyborze oferenta 

pomimo nie najniższej ceny. 

4. W uzasadnionych przypadkach Prezes ma prawo odstąpienia od zasad wskazanych 

w niniejszym regulaminie. 

§ 9. 

W przypadku zamówień o wartości przekraczającej 6 000,00 zł netto zamawiający 

powiadamia o wynikach rozeznania rynku wszystkich oferentów/oferenta, którzy złożyli 

oferty w danym zapytaniu ofertowym. Powiadomienie może być przekazane 

za pośrednictwem poczty tradycyjnej, drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie. 

§ 10. 

Regulamin udzielania zamówień wchodzi  w życie z dniem przyjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


