
Zarządzenie nr 12/2016 
Dyrektora Przedszkola nr 25 w Rybniku 

z dnia 27 grudnia 2016 r. 
 
 W sprawie:  przyjęcia regulaminu  postępowania w sprawach zamówień publicznych w Przedszkolu nr 25 w 
Rybniku 

 
Podstawa prawna: 
 
Zarządzenie nr 195/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 17.04.2014 
 

 
Zarządza się co następuje: 

 
§1 

Przestaje obowiązywać regulamin postępowania w sprawach zamówień publicznych w Przedszkolu nr 25 w 
Rybniku przyjęty Zarządzeniem nr 13/2014 Dyrektora Przedszkola nr 25 w Rybniku z dnia 17 października 2014 
 

§2 
 

Wprowadza się w Przedszkolu nr 25 „Regulamin  postpowania w sprawach zamówień publicznych” 
 
 

§2 
 

„Regulamin  postępowania w sprawach zamówień publicznych” stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia 
 

§3 
 

Dyrektora i intendenta czyni się odpowiedzialne za realizację zapisów zawartych w „Regulaminie postpowania w 
sprawach zamówień publicznych” 

 
 

§4 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.01.2017 r. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Załącznik do Zarządzenia nr 12/2016 
Dyrektora Przedszkola nr 25 w Rybniku 

z dnia 27.12.2016 r. 

 
Regulamin Zamówień Publicznych 

w Przedszkolu nr 25 w Rybniku 
 
 

Rozdział I 
Przepisy ogólne. 
 

1. Podmiotem zamawiającym w rozumieniu Ustawy jest Przedszkole nr 25 w Rybniku 
reprezentowane przez dyrektora przedszkola. 

2. Posiadane środki, zgodnie z ustawą o finansach publicznych powinny być 
wydatkowane w sposób oszczędny i celowy, zgodnie z zasadą osiągnięcia najlepszych 
efektów z danych nakładów. 

3. Za organizację, wdrożenie i nadzór nad prawidłowym stosowaniem w Przedszkolu nr 
25 przepisów dotyczących zamówień publicznych odpowiada dyrektor, współpracując 
z intendentem i głównym księgowym. 

 
Rozdział II 
Postępowanie o udzielenie zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 30 000 
Euro. 
 
 II.1 Szacowanie wartości zamówienia. 
1. Zamówienie, których wartość szacunkowa netto nie przekracza w skali roku 

równowartości kwoty 30 000 Euro ,zgodnie z planem zamówień publicznych, mogą być 
dokonane na podstawie procedur określonych w niniejszym regulaminie, z pominięciem 
trybów wymienionych w ustawie „Prawo zamówień publicznych”. 

2. Przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia w sposób szczegółowy należy brać pod 
uwagę Rozdział 2 ustawy „Prawo zamówień publicznych”. 

 
II.2.  Procedury udzielania zamówienia publicznego o wartości do 30 000 Euro 
 

1. W przypadku udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie 
przekracza 30 000 Euro zamawiający postępuje wg działań określonych w Zarządzeniu nr 
195/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 17.04.2014 

2. Sondaż rynku o określenie wartości szacunkowej zamówienia przeprowadza  
każdorazowo dla magazynu żywieniowego intendent, dla pozostałych zakupów dyrektor 
przedszkola. 

3. Ustala się następujące sposoby przeprowadzania sondażu rynku i wyboru 
najkorzystniejszej oferty w zależności od szacunkowej wartości zamówienia  
3.1. Przy zamówieniach o wartości 3 500 Euro nie dokonuje się sondażu rynku 
3.2. Przy zamówieniach o wartości szacunkowej od 3 501 Euro do 10 000 Euro dokonuje 

się sondażu rynku w formie telefonicznej, na podstawie analizy ofert w internecie lub 
na podstawie dostępnych materiałów reklamowych 

3.2.1. Sporządza się jednorazową notatkę do wyboru kontrahenta 
4. Przy zamówieniach publicznych o szacunkowej wartości powyżej 10 000 Euro 

przeprowadza się sondaż rynku w formie pisemnego zapytania do co najmniej 3 
wykonawców/ dostawców 



4.1. Pisemne zapytanie kieruje się poprzez ogłoszenie na stronie BIP Przedszkola nr 25 w 
Rybniku lub w drodze mailowej, listownie lub osobiście. 

4.2. Z dokonanego rozpoznania cenowego sporządza się odrębny dokument w formie 
protokołu wyboru oferty. 

 
Rozdział III 
Postępowanie o udzielenie zamówień publicznych, których wartość szacunkowa 
przekracza 30 000 EURO. 
 
1.  W przypadku udzielenia zamówień, których wartość szacunkowa przekracza 30 000 

EURO postępuje się wg zasad określonych w § 8, 9 Zarządzenia nr 195/2014 Prezydenta 
Miasta Rybnika z dnia 17.04.2014 

 
Rozdział IV  
Postanowienia końcowe 
 
1. Za przeprowadzenie sondażu rynku oraz prowadzenie dokumentacji zamówień 

publicznych w zakresie żywienia odpowiada intendent, w zakresie pozostałych zakupów 
dyrektor przedszkola. 

2. Umowy zawiera i faktury potwierdza dyrektor przedszkola. 
3. Zawieranie umów do zakupów do 10000 EURO nie jest obowiązkowe. 
4. W przypadku nie zawieranie umów prowadzi się rejestr faktur 
5. Nadzór nad przestrzeganiem zapisów niniejszego regulaminu sprawuje dyrektor  

przedszkola. 
6. W sprawach nie uregulowanych zarządzeniem mają zastosowanie przepisy Ustawy PZP, 

akty wykonawcze do Ustawy PZP, Kodeks Cywilny oraz inne przepisy obowiązującego 
prawa. 

7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie 1.01.2017 r. 
 
 


