
 

ZARZĄDZENIE Nr 131/2015 

BURMISTRZA KARCZEWA 

z dnia 26 października 2015 roku 

 
w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych  

w Urzędzie Miejskim w Karczewie. 

 
Na podstawie art. 31, art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym             

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm
1
) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.
2
) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 133/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 3 października 2014 roku 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w Rozdziale III w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

    „3. Wybór wykonawcy zamówienia winien być poprzedzony; 

1) w przypadku gdy wartość brutto zamówienia jest niższa lub równa 7000,00 zł - analizą ofert 

handlowych, katalogów, ustaleniami telefonicznymi lub inną dowolną formą pozyskania 

informacji o wykonawcy oraz oferowanych przez niego warunkach realizacji zamówienia 

(pisemność nie jest wymagana) lub zamieszczeniem na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim dokumentacji (np. zapytania 

ofertowego itp.) mającej na celu wyłonienie wykonawcy – wyznaczając termin składania 

ofert umożliwiający potencjalnym wykonawcom ich przygotowanie i złożenie (w takim 

przypadku fakt publikacji dokumentacji winien zostać udokumentowany wydrukiem ze 

strony BIP), 

2) w przypadku gdy wartość zamówienia brutto jest wyższa niż 7000,00 zł lecz nie wyższa niż 

30000,00 zł - pisemną notatką z rozeznania rynku np. analizy ofert handlowych, katalogów, 

ustaleń telefonicznych lub innej dowolnej formy pozyskania informacji o wykonawcy oraz 

oferowanych przez niego warunkach realizacji zamówienia - uzyskanej - od co najmniej 

trzech wykonawców lub zamieszczeniem na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i na 

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim dokumentacji (np. zapytania ofertowego itp.) mającej 

na celu wyłonienie wykonawcy – wyznaczając termin składania ofert umożliwiający 

potencjalnym wykonawcom ich przygotowanie i złożenie (w takim przypadku fakt publikacji 

dokumentacji winien zostać udokumentowany wydrukiem ze strony BIP), 

3) w przypadku gdy wartość zamówienia brutto jest wyższa niż 30000,00 zł -  wymagane jest 

rozesłanie (faks, mail lub pocztą) zapytań ofertowych do co najmniej trzech wykonawców lub 

zamieszczeniem na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Miejskim dokumentacji (np. zapytania ofertowego itp.) mającej na celu wyłonienie 

wykonawcy – wyznaczając termin składania ofert umożliwiający potencjalnym wykonawcom 

ich przygotowanie i złożenie (w takim przypadku fakt publikacji dokumentacji winien zostać 

udokumentowany wydrukiem ze strony BIP)”. 

 

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Karczewa 

       inż. Władysław Dariusz Łokietek  

 

 

 

_________________________ 
1 
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. 

poz.379,911,1146,1626,1877 oraz z 2015 r. poz.238,532,1117,1130 i poz.1190. 
2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 

2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, 478 i 605.
 


