
Zarzqdzenie nr 84/2016 
Prezydenta Miasta Rzeszowa 

z dnia 30 grudnia 2016 r. 
zmieniajqce zarzqdzenie w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamowien 
publicznych w Urz~dzie Miasta Rzeszowa, ktorych wartosc nie przekracza wyrazonej 
w zfotych rownowartosci kwoty 30.000 euro 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z pMn. zm.) 

zarzqdza si~, co nast~puje: 

§ 1 

W Regulaminie udzielania zamowien publicznych w Urz~dzie Miasta Rzeszowa, ktorych 
wartosc nie przekracza wyrazonej w zfotych rownowartosci kwoty 30.000 euro, zwanym 
dalej Regulaminem, stanowiqcym zafqcznik do zarzqdzenia nr 17/2015 Prezydenta Miasta 
Rzeszowa z 9 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamowien 
publicznych w Urz~dzie Miasta Rzeszowa, ktorych wartosc nie przekracza wyrazonej 
w zfotych rownowartosci kwoty 30.000 euro, z pMn. zm., wprowadza si~ nast~pujqce 

zmiany: 

1) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
"l.Przed wszcz~ciem post~powania dyrektor wydziafu zamawlaJqcego ustala 

z Wydziafem Centralnego Zamawiajqcego Urz~du Miasta Rzeszowa, w notatce 
stanowiqcej zafqcznik nr 1 do Regulaminu, czy udzielane zamowienie nie jest 
cz~sciq innego zamowienia realizowanego lub zrealizowanego przez inne wydziafy 
zamawiajqce."; 

2) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
"l.Wydziaf Centralnego Zamawiajqcego Urz~du Miasta Rzeszowa prowadzi centralny 

rejestr umow uwzgl~dniajqcy umowy 0 wartosci przedmiotu nie przekraczajqcej 
30.000 euro odr~bnie dla kazdego roku budzetowego na zasadach okreslonych 
w odr~bnym zarzqdzeniu."; 

3) 	zafqcznik nr 1 do Regulaminu IINotatka sfuzbowa w sprawie udzielenia zamowienia 
publicznego, ktorego wartosc nie przekracza wyrazonej w zfotych rownowaznosci 
kwoty 30.000 euro", otrzymuje brzmienie okreslone w zafqczniku do niniejszego 
zarzqdzenia. 

§ 2 

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem 2 stycznia 2017 r. 

('~
Prezydent Mi sta Rzeszowa 

T deusz Ferenc 



Zalqcznik do zarzqdzenia nr 84/2016 
Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 30 grudnia 2016 r. 

Zalqcznik nr 1 
do Regulaminu udzielania zam6wieri publicznych 

w Urz~dzie Miasta Rzeszowa, kt6rych wartosc nie przekracza wyrazonej 
w zlotych rownowartosci kwoty 30.000 euro 

Notatka sluzbowa 

w sprawie udzielenia zamowienia publicznego, ktorego wartosc nie przekracza 


wyrazonej w zlotych rownowaznosci kwoty 30.000 euro 


Zamawiajctcy: 
Gmina Miasto Rzeszow, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszow 

1. Opis przedmiotu zamowienia. (Obiektywny, wyczerpujqcy, wg jednoznacznych 
i zrozumiafych okreslen ze wskazaniem zakresu, ilosci i innych istotnych elementow 
zamowienia mogqcych miec wp-/'yw na ustalenie wartosci zamowienia. Szczegofowe 
wymagania, parametry i wfasciwosci wprowadzane w opisie przedmiotu zamowienia 
nalezy rzetelnie uzasadnic). 

2. Uzasadnienie celowosci udzielenia zamowienia. (Nalezy opisac, czy: 

a) zlecenie wykonawcy zadania w ramach zamowienia jest uzasadnione zidentyfikowanq 

i rzeczywistq potrzebq wynikajqcq z realizacji zadan Wydziafu Zamawiajqcego; 


b) zadanie nie moze zostac zrealizowane w ramach obowiqzkow pracowniczych bqdz przy 
zastosowaniu zasobow zamawiajqcego) . 

a) 

b) 



3. Ustalenie szacunkowej wartosci zamowienia. (Netto - w przeliczeniu na euro wg 
kursu ustalonego zgodnie z rozporzqdzeniem wydanym na podstawie art. 35 ust. 3 
ustawy Prawo zamowien publicznych wraz z podaniem podstawy okreslenia wartosci 
zamowienia. Nalezy podac wartosc w ztotych i euro. Czynnosc ustalenia szacowania 
wartosci zamowienia jest czynnosciq poprzedzajctcct czynnosc zapytania ofertowego) . 

... ......... ..... .... .. . . zt netto 


........... ..... .......... euro 

Szacunkowq wartosc zamowienia obliczono w oparciu 0: 


(np. rozeznanie rynku, cenniki uzyskane z Internetu, folderow, katalogow, kosztotysy lub inne zrodta, 
metody potwierdzajqce naleiytq starannosc ustalenia wartosci zamowienia). 

4. Wskazanie srodkow przewidzianych na realizacj~ zadania w planie 
finansowym wydzialu zamawiajctcego w danym roku budzetowym 
z okresleniem: dzialu, rozdzialu i paragrafu. 

Zamowienie jest cz~scict/nie jest cz~scict* innego zamowienia tego samego rodzaju 
(0 takim samym przeznaczeniu, mozliwe do uzyskania od jednego wykonawcy) 
realizowanego przez Wydziat w biezqcym roku. 
Uwaga: W przypadku, gdy jest cz~scict innego zamowienia tego samego rodzaju 
nalezy podac wartosc wszystkich cz~sci oraz wskazac jaka cz~sc pozostala do 
udzielenia w biezctcym roku. 
Wartosc wszystkich cz~sci zamowienia wynosi: ....... ..... ...... zt netto 
Wartosc zamowienia pozostata do udzielenia wynosi: ..... ......... .... ..... .... zt netto 
W przypadku zamowienia, ktorego przedmiotem Sq roboty budowlane - nalezy 
wskazac wartosc wszystkich robot budowlanych. 
Wartosc wszystkich robot budowlanych wynosi ... .................. zt netto 
Wartosc rob6t budowlanych pozostatych do udzielenia wynosi ...... .... ............ zt netto 
Jezeli zamowienie jest realizowane w cz~sciach, nalezy wskazac uzasadnienie podziatu 
zamowienia .... ......................... ......................... .. ........................ ..... ................... . ...... .................. . 

Dotyczy dostaw, ustug, robot budowlanych 

Data i podpis pracownika opisujqcego przedmiot zamowienia i ustalajqcego jego wartosc 



5.Zamowienie jest cz~scict I nie jest cz~scict* innego zamowienia tego samego 
rodzaju realizowanych w Urz~dzie Miasta Rzeszowa przez inne wydziaty wg stanu 
okreslonego w Planie Zamowien Publicznych na biezqcy rok pod pozycjq nr: ... .. ........... .. .. .. 
Suma zamowien tego samego rodzaju wynosi ........... .... ........ .... .......... .. ...... . 

.... ........ .. .. .......... .... .. ........ .. ... ...... ... .. .. .. ........ .. ............. .... .. ........ ..... .... ... tj: 

o jest rowna lub przekracza rownowartosci kwoty 30 000 euro wg Planu Zamowien 
Publicznych 
o nie przekracza rownowartosci kwoty 30 000 euro wg Planu Zamowien Publicznych 
oraz: 
o jest rowna lub przekracza rownowartosci kwoty 60 000 zf netto, 
o nie przekracza rownowartosci kwoty 60 000 zf netto. 

Data, podpis Dyrektora Wydzialu Centralnego Zamawiajqcego 

6. Zestawienie potencjalnych wykonawcow. (Nalezy wpisac, do ktorych 
wykonawcow skierowano zaproszenia do sktadania ofert). 

Lp. Nazwa wykonawcy Adres 
wykonawcy 

Data 
wyslania 
zapytania 

ofertowego 

Sposob 
wyslania 

zaproszenia 

- -- -- - . 

W przypadku zfozenia zapytania ofertowego w formie telefonicznej lub ustnej nalezy 
sporzqdzic notatk~ z przeprowadzonej rozmowy poprzez wskazanie nr telefonu, daty oraz 
godziny przeprowadzonej rozmowy oraz osoby, z ktorq przeprowadzono rozmow~. 
Zaproszenie do skfadania ofert zostato opublikowane na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa w dniu .. ........ .. .. .... ..... .... .. ..... .. .. .... (Dotyczy zamowien 
o wartosci rownej lub przekraczajqcej 60 000 zf netto). 

7. Zestawienie zlozonych ofert. 

Data Sposob 
Kryteria oceny 

ofert
Lp. Nazwa wykonawcy zlozenia zlozenia 

oferty oferty Cena 
Inne 

kryteria 



8. Wybrano ofert~ nr: 

9. Informacje 0 prowadzonych negocjacjach: 

10. Uzasadnienie wyboru: 

11. Termin realizacji zamowienia: 

(Data, podpis pracownika prowadzqcego post~powanie) 

Zatwierdzenie wyboru (Pieczqtka i pod pis Dyrektora Wydzialu Zamawiajqcego) 

* niepotrzebne skreslic 


