Zarzpdzenie Nr

.6.5/!20/3

Burmistrza Miasta Sanoka
z dnia

/y-02
.....................
2013r.

zmieniajqce zarzqdzenie w sprawie zasad udzielania zam6wien publicznych
o wartoici szacunkowej nieprzekraczajqcej r6wnowartoki kwoty okreilonej
w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z p6in. zm.)
Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie
gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) w zw. z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r.o finansach publicznycl~(Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z poin. zm.)
zarzqdzam, co nastqpuje;

W Zarzqdzeniu Nr 3912013 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 1 1.04.2013r.
w sprawie zasad udzielania zamowien publicznych o wartoici szacunkowej
nieprzekraczajqcej rownowartoici kwoty okreilonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamowieli publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.
Nr 1 13 poz. 759 z pozn. zm.) - wprowadza siq nastqpujqce zmiany:
1. Zalacznik Nr 1 otrzymuie brzmienie:
Notatka
z przeprowadzonego rozeznania rynku przy zamhwieniu o wartoici do 3000 euro,
oraz powyiej 3000 - 8000 euro.
1. Opis przedmiotu zamowienia:

..................................................................................................................
2. Termin realizacji 1 wykonania zambwienia:

..................................................................................................................
3. WartoSC zamowienia.. ...............................z4 netto ustalona na podstawie .................
..................................................................................................................
4. Wartoid zamowienia w euro ........................przeliczona zgodnie z Rozporzqdzeniem
Prezesa Rady Ministrow z dnia.. ..............................
5. Nazwisko i imie osoby, ktora ustalila wart046 zamowienia.. ......................................
. .
6. Data ustalenia wartoici zam6wienia.. ................................................................

7. Informacje dotyczqce ceny i innych
Nazwa i adres wykonawcy

Lp.

Oferowana
cena net0

kryteriow wyboru oferty uzyskano od:
lnne kryteria:

Razem

..............................
(rvymienic)

1

I
I

I
I

8. informacje uzyskano w dniach.. ........................................................................
9 Wybrano wykonawcq nr .................................................................................
10. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej.. ...................................................

.................................................................................................................
Zatwierdzam do realizacji:
(data i podpis osoby upowainionej)"

3. Zalqcznik Nr 2 otrzymuie brzmienie:

Znak sprawy.. ....................

miejscowoSd i data. ............................

Adres i nazwa wykonawcy: ..............................................................................

Zapytanie ofertowe
..
1. Zamawiajqcy.. ...........................................................................................
2. Opis przedmiotu zamowienia .........................................................................

.................................................................................................................
. . .
, . .

3. Termin realizacji zamowienia.. ........................................................................
4. Okres gwarancji .........................................................................................
- ..
. 5 . Miejsce i termin ziozen~aoierty.. .....................................................................
6. Warunki platnosci. .......................................................................................
7. Osoba upowainiona do kontaktu z wykonawcami.. ................................................
8. Sposob przygotowania oferty: of'ert~nalezy zloiyk w formie pisemnej, w jezyku polskim
do dnia .......................................................
9. Kryteria wyboru oferty:
a) cena ........... %.
b) inne (wymienid) ........................................................................................
10. TreSc oferty:

3
a) nazwa
wykonawcy .....................................................................................
b) adres wykonawcy.. ......................................................................................
c) NIP .........................................................................................................
d) regon ......................................................................................................
e) nr rachunku bankowego.. ...............................................................................
t) oferujq wykonanie przedmiotu zamowienia za:
Gene netto ..............................zl (slownie zlotych: ..............................................

.................................................................................................................
)
Podatek VAT ..........................zt (slownie zlotych: .....................................
.............................................................................................................. 1
Cene brutto.. ......................... ..zl (slownie zlotych: .....................................
................................................................................................................
1
g ) inne kryteria okreglone w zapytaniu ofertowym ....................................................
..................................................................................................................
1 1 . OSwiadczam, i e zapoznalem siq. z opisem przedmiotu zamowienia i nie wnoszq. do niego
zastrzeien.
Data i podpis oferenta"

3. Zalacznik Nr 3 otrzymuie brzmienie:'
Protok61
rozeznania cenowego
zamowienia o wartoici przekraczajqcej 8000 do 14000 euro
I . W celu udzielenia zamowienia na .....................................................................

/
I

I

przeprowadzono rozpoznanie cenowe w dniu ..........................................................
2. Zaproszono do udzialu w postepowaniu niiej wymienionych wykonawcow poprzez
rozeslanie / dostarczenie forrnularza cenowego, ktory stanowi integralnq czeic niniejszej
dokumentacj i.
3. W terminie do dnia.. ...............................do godziny .........................................
przedstawiono ponizsze oferty:
Lp.

I Nazwa i adres wykonawcy
1
;

I

I

Oferowana
cena net0

I

I

lnne kryteria:
..............................
(wymienicj

Razem

I

I

4. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej ......................................................

Data i podpis Kierownika / Naczelnika

Data i podpis osoby upowainionej

1 Nie zatwierdzam"

Zatwierdzam

Rejestr zamowien publicznych zwolnionych ze stosowania pnepisbw Pzp
prowadzonych przez

I

L.p.

1

1

,

Lnah
sprawy

2

I'

'

I

..................................................................
w ............... roku*

Prncownih

Zazwa

WartoSL:

prowadzqcy

przedmiotu

szacunkowa

sprawy

zamhwienia

netto

3

4

6

Podstawa

Kazwa

zwolnienia ze

wykonawcy.

stosowania

ktoremu udziclono

Zar~qdzenia

zambw icnie

7

8

WartoSC netto

WartoSC brutto

udzielonego

udziclonego

zamowienia

zarnbwienia

9

10

I

!
1

I
j
Zakres infor~nacjiw rejestrze mote byC szerszy lub wczszy w zaletnoici od potrzeb danego zamawiajqcego."

52
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

