Załącznik do Zarządzenia nr 68/2020
Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
z dnia 31.12.2020r.

ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
W ZAKŁADZIE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Zakres regulacji
Niniejsze Zasady udzielania zamówień określają warunki i zasady udzielania zamówień
publicznych:
1. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 zł netto;
2. o wartości szacunkowej przekraczającej 130 000 zł netto, o których mowa w art. 2
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn.zm.),
zwanych w dalszej treści "zamówieniami".
§2
Określenia i definicje
Ilekroć mowa jest o:
1. Zasadach udzielania zamówień – należy przez to rozumieć niniejsze Zasady udzielania
zamówień publicznych w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy
Włochy m.st. Warszawy;
2. ZGN lub Zakładzie – należy przez to rozumieć Zakład Gospodarowania
Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy;
3. Kierowniku Zamawiającym – należy przez to rozumieć Dyrektora Zakładu
Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy lub osobę
uprawnioną do wykonywania tych czynności;
4. Komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć wyodrębniony dział w Zakładzie
Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy,
5. Kierowniku komórki – należy przez to rozumieć Kierownika komórki organizacyjnej
w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy;
6. Komórce wnioskującej – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Zakładu
Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy,
przygotowującą postępowanie;
7. Komisji – należy przez to rozumieć komisję powołaną do przeprowadzenia
postępowania;
8. Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie
zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia;
9. Planie zamówień – należy przez to rozumieć zestawienie planowanych postępowań
o udzielenie zamówień, jakie Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy
Włochy m.st. Warszawy przewiduje przeprowadzić w danym roku finansowym;
10. Szacunkowej wartości zamówienia – należy przez to rozumieć całkowite szacunkowe
wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług, ustalone przez
pracowników komórki wnioskującej z należytą starannością;
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11. N.p.z.p. – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn.zm.);
12. PZ – należy przez to rozumieć Dział Planowania i Utrzymania Zasobów w Zakładzie
Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
13. Protokole postępowania – należy przez to rozumieć Protokół postępowania o udzielenie
zamówienia w trybie do 130 000,00 zł netto;
14. RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych.
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§3
Dokumentowanie postępowań
Wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne składane lub wykorzystywane
dla celów prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, a także
przeprowadzanych wstępnych konsultacji rynkowych, stanowiące załączniki do
protokołu postępowania, są przechowywane w oryginalnej postaci i formacie, w jakich
zostały sporządzone lub przekazane.
PZ dokumentuje wszystkie istotne czynności oraz inne istotne zdarzenia w
postępowaniu w zakresie komunikacji z wykonawcami oraz innymi podmiotami, a także
w związku z udostępnianiem protokołu postępowania.
Komplet dokumentów z przeprowadzonych postępowań gromadzony i przechowywany
jest w PZ.
§4
Sprawozdanie
Zamawiający sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, zwane dalej
„sprawozdaniem”, w tym o zamówieniach wyłączonych, zamówieniach klasycznych,
których wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych.
Sprawozdanie zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu w terminie do dnia 1 marca
każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.
Zamawiający może skorygować sprawozdanie, jeżeli stwierdzi, że zawarte w nim
informacje są nieaktualne lub niepoprawne.
Zakres informacji zawartych w sprawozdaniu, jego wzór, sposób przekazywania oraz
sposób i tryb jego korygowania, mając na względzie wymagania dotyczące treści
sprawozdania przekazywanego Komisji Europejskiej oraz potrzebę zapewnienia
prawidłowych i aktualnych informacji, w celu monitorowania systemu zamówień,
a także zasadność wykorzystania środków komunikacji elektronicznej określa Minister
właściwy do spraw gospodarki.

ROZDZIAŁ II
ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 130 000 ZŁ
§5
Postanowienia ogólne
1. Przed rozpoczęciem procedury zakupowej dokonuje się analizy potrzeb Zamawiającego,
której zasadniczym celem jest badanie możliwości zaspokojenia zidentyfikowanych
potrzeb z wykorzystaniem zasobów własnych lub w inny sposób niż przez udzielenie
zamówienia.

Załącznik do Zarządzenia nr 68/2020
Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
z dnia 31.12.2020r.

2. Udzielając zamówienia należy kierować się zasadą:
1) zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców,
przejrzystości postępowania oraz proporcjonalności wymagań,
2) dokonywania wydatków w sposób gospodarny, celowy, oszczędny, rzetelny
z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz
przy optymalnym doborze metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.
3. Za przestrzeganie przepisów niniejszych zasad postępowania z zachowaniem
bezstronności i obiektywizmu odpowiedzialni są:
1) Kierownik Zamawiający lub osoba działająca w jego imieniu;
2) Główny Księgowy;
3) Kierownicy komórek organizacyjnych;
4) inni pracownicy Zakładu w zakresie, w jakim powierzono im czynności przy
udzielaniu zamówienia.
4. Komórka wnioskująca składająca wniosek odpowiada za należyty opis przedmiotu
zamówienia oraz gospodarność i celowość realizacji zamówienia
5. Zaleca się, aby przy przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań korzystać w możliwie
najszerszym zakresie ze środków komunikacji elektronicznej, tak by proces
kontraktowania był realizowany w uzasadnionych przypadkach przy użyciu platform
zakupowych i innych narzędzi eliminujących tradycyjną formę papierową.
6. Zaleca się, aby przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
uwzględniać kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem, co oznacza dokonywanie
tylko dobrze przemyślanych i niezbędnych zakupów oraz nabywanie produktów, usług,
robót budowlanych możliwie w najmniejszym stopniu oddziałujących na środowisko,
a także uwzględniających społeczne i ekonomiczne skutki decyzji zakupowych.
7. Czynności związane z udzieleniem zamówienia wykonują osoby zapewniające
bezstronność i obiektywizm.
8. Procedury udzielania zamówień uregulowano w następujących przedziałach wartości:
1) zamówienia o wartości nieprzekraczającej 5 000,00 zł netto,
2) zamówienia o wartości równej lub wyższej 5 000,00 zł netto, ale mniejszej niż 130
000,00 zł netto.
9. Do zamówień wskazanych w ust. 8 pkt 1 nie stosuje się postanowień niniejszych Zasad
przy równoczesnym obowiązku stosowania reguł wynikających z ustawy z dnia
27.08.2009 r. o finansach publicznych.
10. Zamówienia publiczne udzielane są na podstawie wniosku o udzielenie zamówienia
sporządzanego przez komórkę wnioskującą oraz kontrasygnowanego przez głównego
księgowego w celu określenia możliwości ich realizacji.
11. Wniosek, o którym mowa w ust. 10, zawiera:
1) opis przedmiotu zamówienia,
2) termin realizacji/wykonania zamówienia,
3) szacunkową wartość przedmiotu zamówienia, określoną na podstawie cen
rynkowych lub kosztorysu (w przypadku kosztorysu inwestorskiego ustaloną nie
wcześniej niż na 6 miesięcy przed datą ogłoszenia zamiaru udzielenia zamówienia,
w innych przypadkach – nie wcześniej niż na 3 miesiące),
4) dane osoby, która dokonała ustalenia wartości zamówienia,
5) datę ustalenia wartości zamówienia,
6) nazwę i adres potencjalnych wykonawców zamówienia – w przypadku wysyłania
zapytania ofertowego do konkretnych wykonawców,
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7) dane osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia,
8) inne niezbędne informacje do prawidłowego udzielenia i realizacji zamówienia.
12. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych Zasad udzielenia zamówienia.
§6
Udzielenie zamówienia z pominięciem analizy rynku
1. Zasady określone w § 7 i 8 nie mają zastosowania, jeżeli ze względu na specyfikę
zamówienia, dokonanie analizy rynku poprzedzającej wybór wykonawcy nie jest
zasadne, w szczególności z następujących powodów:
1) zachodzą przyczyny techniczne powodujące, że istnieje jedyny wykonawca
przedmiotu zamówienia, jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub
rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia
parametrów zamówienia;
2) przedmiot zamówienia z przyczyn wynikających z ochrony praw wyłącznych może
być uzyskany tylko od jednego wykonawcy;
3) zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;
4) przedmiot zamówienia związany jest z działalnością twórczą i artystyczną;
5) występują inne przyczyny takie jak np. ekonomiczne, organizacyjne, gospodarcze,
techniczne, faktyczne lub społeczne powodujące, że w danych okolicznościach
zamówienie może zrealizować jeden wykonawca.
2. Udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie zwalnia od
stosowania zasad dokonywania wydatków wynikających z innych aktów prawnych,
w szczególności dotyczących finansów publicznych, a także wytycznych wynikających
z przepisów prawnych i dokumentów określających sposób udzielania zamówień
współfinansowanych ze środków europejskich lub innych mechanizmów finansowych.
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 osoba prowadząca postępowanie zobowiązana jest
sporządzić notatkę uzasadniającą niezastosowanie uregulowań określonych w § 7 lub 8
Zasad udzielania zamówień. Uzasadnienie musi być sporządzone w taki sposób,
aby jego treść nie budziła wątpliwości, co do poprawności czynności wyboru wykonawcy
bez dokonania analizy rynku.
4. Notatka powinna zawierać datę jej sporządzenia oraz informację dotyczącą wartości
szacunkowej zamówienia. Wzór notatki z odstępstwa stosowania uregulowań
określonych w § 7 lub 8 Zasad udzielania zamówień stanowi Załącznik nr 1A do
niniejszych Zasad udzielenia zamówienia.
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§7
Zamówienia o wartości do 5 000 zł netto
Zamówienia o wartości mniejszej niż 5 000 złotych netto, są to zakupy bezpośrednie lub
z zastosowaniem procedury zgodnie z § 8 niniejszych Zasad udzielania zamówień.
Udzielenie zamówienia poprzez wybór najkorzystniejszej oferty dostępnej na rynku
poprzedza rozeznanie rynku. Rozeznanie rynku może być przeprowadzone telefonicznie,
pisemnie, drogą elektroniczną lub poprzez zebranie ofert ze stron internetowych.
Każdorazowo należy sporządzać notatkę z dokonywanych czynności, w której
udokumentowany zostanie fakt przeprowadzenia analizy rynku. Do notatki należy
dołączyć oferty wykonawców, wydruki ze stron internetowych lub zestawienie ofert na
podstawie rozeznania telefonicznego. Notatka powinna również zawierać informację
dotyczącą szacunkowej wartości zamówienia z podaniem terminu (daty) i miejsca

Załącznik do Zarządzenia nr 68/2020
Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
z dnia 31.12.2020r.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

sporządzenia notatki i przeprowadzenia szacunku. Notatka sporządzana jest przez
komórkę wnioskującą. Wzór notatki z analizy rynku oraz szacowania wartości
zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszych Zasad udzielania zamówień.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty i skompletowaniu dokumentów, zamówienie jest
udzielane przez osoby dysponujące właściwymi pełnomocnictwami do zaciągania
w imieniu Zamawiającego zobowiązań z tytułu zakupu wyrobów lub usług lub robót
budowlanych.
Notatka z analizy rynku po udzieleniu wstępnej kontrasygnaty przez Głównego
księgowego w celu zatwierdzenia i realizacji zamówienia jest kierowana do Kierownika
Zamawiającego lub innej osoby upoważnionej do podejmowania decyzji w imieniu
Kierownika Zamawiającego.
Dział PZ dokonuje zarejestrowania zamówienia, po uprzednim zaakceptowaniu przez
Kierownika Zamawiającego.
Nadzór nad przestrzeganiem zamówień, o których mowa w § 7 powierza
się pracownikowi PZ zgodnie z ustalonym zakresem czynności i obowiązków.
Dla udzielenia zamówienia o wartości poniżej 5 000 zł wymagana jest forma pisemna –
zlecenie lub umowa.
Podstawą udokumentowania zamówienia, o którym mowa powyżej jest faktura lub
rachunek oraz zlecenie lub umowa, w których określa się przede wszystkim: przedmiot
zamówienia, termin realizacji, wartość zamówienia, kary umowne i warunki gwarancji.
Szczegółowe wytyczne w zakresie elementów koniecznych dla zleceń lub umów określa
odrębne Zarządzenie.

§8
Zamówienia o wartości od 5 000 zł netto do 130 000 zł netto
1. W postępowaniu uczestniczy komisja powoływana przez Kierownika Zamawiającego.
Organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków Komisji przetargowej określa
Regulamin pracy komisji przetargowej w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
2. Wniosek w sprawie powołania komisji przygotowuje PZ.
3. Udzielając zamówienia należy przestrzegać niżej wymienionych wytycznych:
1) Przed udzieleniem zamówienia należy dokonać analizy rynku w celu wybrania
takiego wykonawcy, który zapewni odpowiednią jakość i cenę lub koszt przedmiotu
zamówienia przy uwzględnieniu wszystkich potrzeb zamawiającego.
2) Analiza rynku polega w szczególności na przeprowadzeniu zapytania ofertowego –
zebraniu ofert (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, zaproszenia do
składania ofert publikowanego na stronie ZGN) od potencjalnych Wykonawców.
W przypadku gdy analiza rynku polega na kierowaniu zaproszenia do określonych
przez Zamawiającego Wykonawców, do składnia ofert zaprasza się Wykonawców
świadczących w ramach prowadzonej działalności dostawy, usługi lub roboty
budowlane będące przedmiotem zamówienia. Zaproszenie kieruje się do takiej
liczby Wykonawców, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej
oferty, nie mniejszej niż trzech. Wzór zapytania ofertowego stanowi Załącznik nr 3
do niniejszych Zasad udzielania zamówień.
3) Dopuszcza się możliwość negocjacji złożonych ofert.
4) Każdorazowo należy sporządzać notatkę z dokonywanych czynności, w której
udokumentowany zostanie fakt przeprowadzenia analizy rynku. Do notatki należy
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dołączyć oferty Wykonawców. Notatka powinna również zawierać informację
dotyczącą szacunkowej wartości zamówienia, termin (datę) i miejsce sporządzenia
notatki i przeprowadzenia szacunku. Wzór notatki z analizy rynku oraz szacowania
wartości zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszych Zasad udzielania
zamówień.
Komórka wnioskująca we współpracy z pracownikiem PZ opracowuje projekt umowy,
który przedkłada do akceptacji oraz do zaopiniowania pod względem formalnoprawnym radcy prawnemu, formalno-rachunkowym Głównemu księgowemu oraz
w przypadkach przetwarzania danych osobowych pod kątem RODO Inspektorowi
ochronnych danych.
Składając wniosek o udzielenie zamówienia komórka wnioskująca doręcza
pracownikowi PZ komplet zatwierdzonych dokumentów w formie papierowej oraz
elektronicznej, niezbędnych do wszczęcia i realizacji postępowania o udzielenie
zamówienia.
Dział PZ po dokonaniu zarejestrowania postępowania przygotowuje Zapytanie ofertowe
stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszych Zasad udzielania zamówień.
Zapytanie ofertowe powinno zawierać w szczególności:
1) opis przedmiotu zamówienia,
2) opis kryteriów wyboru wykonawcy,
3) warunki udziału w postępowaniu i realizacji zamówienia (np. wzór umowy, istotne
postanowienia przyszłej umowy),
4) termin i sposób złożenia oferty przez wykonawcę.
Kryteriami wyboru wykonawcy są cena albo cena i inne kryteria, gwarantujące uzyskanie
najkorzystniejszej ekonomicznie i jakościowo oferty, w szczególności:
1) jakość, funkcjonalność,
2) parametry techniczne,
3) aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne,
4) kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób kierowanych do realizacji zamówienia
o ile mogą mieć znaczący wpływ na jakość nabywanego świadczenia,
5) koszty eksploatacji,
6) serwis,
7) termin wykonania zamówienia,
8) sposób realizacji zamówienia/ koncepcja realizacji zamówienia.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty i skompletowaniu dokumentów wymaganych dla
danej procedury zamówienie jest udzielane przez osoby dysponujące właściwymi
pełnomocnictwami do zaciągania w imieniu Zamawiającego zobowiązań z tytułu zakupu
wyrobów lub usług.
Czynność związana ze sposobem wyboru wykonawcy dokonywana jest na podstawie
dokumentów przygotowanych przez pracownika PZ w formie zamieszczenia informacji
na stronie internetowej ZGN (w przypadku ogłoszenia zamiaru udzielenia zamówienia
na stronie internetowej) lub zawiadomienia skierowanego do Wykonawców biorących
udział w postępowaniu (w przypadku skierowania zapytań ofertowych do konkretnych
Wykonawców).
W przypadku wniesienia pytań do prowadzonego postępowania, odpowiedzi na pytania
wraz z pytaniami należy odpowiednio do zastosowanego sposobu wyboru Wykonawcy,
opublikować na stronie internetowej lub wysłać do Wykonawców, do których były
wysłane Zapytania ofertowe.

Załącznik do Zarządzenia nr 68/2020
Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
z dnia 31.12.2020r.

12. Odpowiedzi na pytania opracowuje komórka wnioskująca odpowiedzialna za
postępowanie a następnie przekazuje do PZ w celu przekazania w trybie określonym
w ust. 11.
13. Wykonawcy składają ofertę na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego,
którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszych Zasad udzielania zamówień.
14. Zamówienie o wartości od 5 000 zł do 130 000 zł udzielane jest w formie pisemnej na
podstawie umowy o zamówienie publiczne. Istotne elementy umowy określone zostały
w odrębnym Zarządzeniu.
15. Komisja przetargowa kończy procedurę wyboru Wykonawcy poprzez sporządzenie
Protokołu postępowania, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do niniejszych Zasad
udzielania zamówień.
16. Po zatwierdzeniu Protokołu postępowania, PZ niezwłocznie informuje Wykonawców
o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną oraz przygotowuje Umowę dla
wybranego Wykonawcy.
17. Po podpisaniu umowy dokonuje się jej rejestracji w Centralnym Rejestrze umów Urzędu
m.st. Warszawy (CRU), zgodnie z wytycznymi określonymi w odrębnym Zarządzeniu.
18. Nadzór nad przestrzeganiem zamówień, o których mowa w § 8, powierza się
pracownikowi PZ zgodnie z ustalonym zakresem czynności i obowiązków.
ROZDZIAŁ III
ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI POWYŻEJ 130 000 ZŁ

1.

2.
3.

4.
5.

§9
W postępowaniu uczestniczy komisja przetargowa powoływana zarządzeniem
Kierownika zamawiającego. Organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków
komisji przetargowej określa Regulamin pracy komisji przetargowej w Zakładzie
Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej przygotowuje PZ.
Procedurę udzielenia zamówienia na zakup dostawy, usługi lub roboty budowlanej
wszczyna komórka wnioskująca, poprzez złożenie do Kierownika Zamawiającego
Wniosku o wszczęcie zamówienia publicznego, stanowiącego Załącznik nr 6 do
niniejszych Zasad udzielania zamówień.
Obowiązuje pełna komunikacja elektroniczna między wykonawcami a zamawiającymi.
Zamówienia udziela się wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
ROZDZIAŁ IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10
Zamówienia współfinansowane ze środków europejskich lub innych mechanizmów
finansowych udzielane są na podstawie niniejszych Zasad postępowania z zachowaniem
wytycznych wynikających z przepisów prawnych i dokumentów określających sposób
udzielania takich zamówień.

Załącznik nr 1
do Zasad udzielania zamówień publicznych
w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Znak sprawy: ______________

WNIOSEK O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA,
KTÓRE WYŁĄCZONE JEST Z OBOWIĄZKU STOSOWANIA USTAWY z dnia 11.09.2019r. –
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.)
1.

Zawiadamiam o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem
jest:

( określenie Przedmiotu zamówienia)
2. Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
dostawy
usługi
3. Przedział wartości:
Zamówienia o wartości nieprzekraczającej 5 000 zł netto
Zamówienia o wartości równej lub wyższej 5 000 zł netto, ale mniejszej niż 130 000 zł
netto
4. Jeżeli przedmiot zamówienia obejmuje równocześnie różne rodzaje zamówień, należy
podać udział wartościowy każdego z rodzajów w ogólnej wartości udzielanego
zamówienia:
roboty budowlane: ___%
dostawy: ___%
usługi: ___%
5. Osobami wyznaczonymi do przygotowania i przeprowadzenia postępowania są:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________.
(Kierownik komórki wnioskującej wskazuje osoby z działu merytorycznego, których udział
w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania jest uzasadniony celowo).
6.

Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia została określona na kwotę:
NETTO:

_____________________PLN

BRUTTO:

______________________PLN

Źródło finansowania (w przypadku podziału na części dla każdej części z osobna):
Program ______ Dział ______ Rozdział ______ § ______ kwota ______
Program ______ Dział ______ Rozdział ______ § ______ kwota ______
Program ______ Dział ______ Rozdział ______ § ______ kwota ______
8. Osoba/y dokonująca/e ustalenia wartości zamówienia:
_____________________________________________________
9. Data oszacowania wartości zamówienia: ______________________
10. Zamawiający planuje w bieżącym roku budżetowym udzielenie kolejnego zamówienia
obejmującego przedmiot określony w ust. 1: NIE
TAK*
*Jeżeli TAK podać wartość netto zamówień obejmujących przedmiot określony w ust. 1
planowanych w bieżącym roku budżetowym.
netto:_______________ zł
11. Czy zamówienie było ujęte w Planie zamówień publicznych do 130 000 zł? NIE*
7.

TAK
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*Jeżeli NIE, podać uzasadnienie udzielenia zamówienia poza Planem zamówień:
_______________________________________________________________________
12. Przewidywany termin realizacji zamówienia:____________________________________
13. Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien spełniać następujące warunki:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
14. Proponuje się wybór wykonawcy poprzez:
________________________________________________________________________
(należy wskazać proponowany sposób wyboru wykonawcy, zgodny z zapisami Zasad
postępowania)
15. Opis kryteriów wyboru wykonawcy wraz z przypisaniem wagi:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
16. Zapytanie ofertowe wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych
zostanie wysłane do następujących wykonawców:
1) __________________________________________, adres:
_____________________, NIP: __________________, tel. ________________
e-mail _____________________
2) __________________________________________, adres:
_____________________, NIP: __________________, tel. ________________
e-mail _____________________
3) __________________________________________, adres:
_____________________, NIP: __________________, tel. ________________
e-mail _____________________
17. Podstawa prawna udzielenia zamówienia:____________________________________
18. Uzasadnienie faktyczne ___________________________________________________
(w przypadku zamówienia udzielanego na podstawie § 7 Zasad należy wskazać w szczególności
od jakich wykonawców otrzymano oferty, natomiast w przypadku zamówienia udzielanego na
podstawie § 8 - należy uzasadnić brak możliwości dokonania analizy rynku)
19. Załączniki:
1) dokument potwierdzający konieczność wykonania zamówienia, jeżeli nie zostało ono
2)

3)
4)

5)
6)

ujęte w planie postępowań o udzielenie zamówień na dany rok budżetowy;
opis przedmiotu zamówienia sporządzony w sposób jednoznaczny i wyczerpujący,
z pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniający wszystkie
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty;
dokument zawierający podstawę należytego ustalenia wartości zamówienia;
projekt zlecenia/istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
albo wzór umowy zaopiniowane pod względem finansowo-księgowym oraz
formalnoprawnym przez Głównego Księgowego oraz radcę prawnego;
informacje konieczne do realizacji zamówienia publicznego;
inne dokumenty, zdaniem wnioskodawcy, niezbędne do prawidłowej realizacji
zamówienia publicznego:
_____________________________________________________________________
_______________________________________
data i podpis kierownika komórki wnioskującej
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Potwierdzam zgodność z Zasadami udzielania zamówień publicznych

_____________________________
data i podpis pracownika PZ

Potwierdzam zabezpieczenie środków finansowych na realizację zamówienia

____________________________
data i podpis Głównego Księgowego

Akceptuję i polecam realizację

______________________________
data i podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej

Zarejestrowano w Rejestrze udzielanych zamówień publicznych pod nr sprawy:
__________________________ w dniu ________________

_____________________________
data i podpis pracownika PZ

Załącznik nr 1A
do Zasad udzielania zamówień publicznych
w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Znak sprawy: ______________

NOTATKA
z odstępstwa stosowania Zasad udzielania zamówień
Zgodnie z § 6 Zasad udzielania zamówień publicznych w Zakładzie Gospodarowania
Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zwracam się z wnioskiem o wyrażenie
zgody na odstąpienie od konieczności stosowania zasad określonych w niniejszych Zasadach
w postępowaniu na:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
przedmiot zamówienia

Uzasadnienie wniosku:
..………………………………………….......................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Opis okoliczności uzasadniających odstąpienie od stosowania Zasad udzielania zamówień

Wartość szacunkowa zamówienia wynosi:
NETTO:

_____________________PLN

BRUTTO:

______________________PLN

Proponuje się udzielenie zamówienia Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwa, adres, NIP, REGON

………………………………………..……
data i podpis Kierownika komórki wnioskującej

Potwierdzam zgodność z Zasadami udzielania zamówień publicznych

_____________________________
data i podpis pracownika PZ

Akceptuję i polecam realizację

_____________________________
data i podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 2
do Zasad udzielania zamówień publicznych
w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Znak sprawy: _____________

NOTATKA
Z CZYNNOŚCI SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
z dnia ___________________
1. Przedmiot zamówienia: _________________________________________________
Rodzaj zamówienia:
usługi
dostawy
roboty budowlane
(zakreślić odpowiednio x)
2. Wartość zamówienia:
1) zamówienia została ustalona na kwotę _____________________________ zł netto,
* uzupełniających została ustalona na kwotę ___________________________ zł,
* prawo opcji zostało ustalone na kwotę _______________________________ zł,
2) zamówienie udzielane w częściach NIE
TAK*
*Jeżeli TAK, należy podać wartość poszczególnych części zamówienia:
Część 1 _____________________ zł netto,
Część 2 _____________________ zł netto,
3. Kwota zarezerwowana na realizację zamówienia:_______ zł netto, _________ zł brutto.
4. Stawka podatku VAT wynosi ______%
5. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu _________________r. na podstawie
(podkreślić jedną lub kilka z podanych niżej możliwości):
1) kosztorysu inwestorskiego opracowanego na etapie przygotowania dokumentacji
projektowej;
2) planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych
w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane;
3) planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli
przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (dotyczy
zaprojektowania i wykonania robót budowlanych);
4) wartości historycznych dotyczące kosztów podobnych zamówień (dotyczy usług
i dostaw);
5) analizy danych z innych postępowań o udzielenie zamówienia;
6) informacji rynkowych zebranych na podstawie:
- odpowiedzi na zapytania cenowe od potencjalnych wykonawców,
- analizy ogólnodostępnych źródeł (np. katalogi branżowe, cenniki, sklepy
internetowe),
- innych danych na temat kształtowania się cen na rynku.
6. Osoba/y dokonujące oszacowania wartości zamówienia:
1) __________________________________________________________________
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa komórki )

2) __________________________________________________________________
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa komórki.)
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7. Załączniki – dokumentacja źródłowa, na podstawie której dokonano oszacowania
wartości zamówienia:
1) kalkulacje, katalogi, cenniki, adresy stron www itp..
2) kosztorysy inwestorskie (dot. zam. na roboty budowlane).
3) oferty wykonawców, notatki z rozmów telefonicznych.
4) inne.

_________________________________
podpis osoby zatwierdzającej czynność
oszacowania wartości zamówienia – Kierownika
komórki wnioskującej

Załącznik nr 3
do Zasad udzielania zamówień publicznych
w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Warszawa, _____________________
Znak sprawy: ______________

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający: m.st. Warszawa – Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy
Włochy m. st. Warszawy ul. Bolesława Chrobrego 7, 02-479 Warszawa udziału w
2. Przedmiot zamówienia:_____________________________________________________
3. Termin realizacji zamówienia: _______________________________________________
4. Okres gwarancji1: _________________________________________________________
5. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert2:
1) Cena - waga __________ %
2) ____ - waga __________ %
6. Miejsce i termin złożenia oferty: _____________________________________________
7. Termin otwarcia ofert: _____________________________________________________
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: _________________________________
9. Warunki udziału w zamówieniu: _______________________________________________
10. Dokumenty i/lub oświadczenia na potwierdzenie spełniania powyżej wskazanych
warunków: ________________________________________________________________
11. Sposób przygotowania oferty3: ofertę należy sporządzić w formie
pisemnej/elektronicznej w języku polskim/ ofertę można złożyć w formie pisemnej na
adres __________ / ofertę można złożyć jako skan podpisanych dokumentów na adres
poczty elektronicznej: ___________ /ofertę można złożyć jako korespondencję mailową
na adres: _______________ofertę należy złożyć poprzez system zakupowy
udostępniony przez Zamawiającego pod adresem
________________________________________ .
12. Zamawiający zastrzega sobie:
1) możliwość żądania od Wykonawcy w trakcie postępowania wyjaśnień w zakresie
złożonej oferty oraz uzupełniania brakujących dokumentów.
2) prawo do poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych
omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3) możliwość odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia
uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu
bez podania przyczyny.
13. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma
wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych
kryteriów ofert.
12. Załączniki do zaproszenia4:
1) ____________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________
3) ____________________________________________________________________
4) ____________________________________________________________________
Jeśli jest wymagany.
Obligatoryjnym kryterium jest zawsze cena. Oprócz ceny można stosować kryteria dotyczące właściwości kupowanego świadczenia.
3 Należy dookreślić wymagania co do formy oferty.
4
Wymienić załączniki przekazywane wykonawcom.
1
2
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5) ____________________________________________________________________
UWAGA:
➢ Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą podlegały ocenie.
➢ Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie.
➢ Oferty złożone przez wykonawców, którzy w ostatnich trzech latach przed dniem
składania ofert, nienależycie wykonywali lub wykonali zamówienie na dostawę,
usługę lub robotę budowlaną, świadczoną na rzecz Zakładu Gospodarowania
Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, nie będą oceniane.
➢ Pytania do opisu przedmiotu zamówienia należy składać najpóźniej do godz. 08:00
dnia poprzedzającego termin składania ofert.
➢ Odpowiedzi na pytania wraz z pytaniami będą publikowane na stronie
internetowej/wysyłane do wykonawców, do których były wysłane Zapytania
ofertowe.
➢ Należność zostanie uregulowana przelewem na rachunek bankowy wskazany na
fakturze w ciągu 21 dni od skutecznego dostarczenia prawidłowo wystawionej
faktury do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy, ul. Bolesława Chrobrego 7, 02-479 Warszawa, lub od dnia
prawidłowego dostarczenia faktury za pośrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (https://efaktura.gov.pl/ platforma-PEF).
➢ Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
➢ M.st. Warszawa oświadcza, że będzie dokonywało płatności za wykonaną usługę
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

______________________________
podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 4
do Zasad udzielania zamówień publicznych
w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Znak sprawy: _____________

pieczątka Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców:
____________________________________________________________________________
REGON: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
NIP: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Pesel (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą):
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Adres siedziby:
Kod pocztowy: ________________ Miejscowość: ____________________________________
Województwo:________________________________________________________________
Ulica_____________________________________ nr domu_________ nr lokalu___________
e-mail: ______________________________________________________________________
tel. _________________________________________________________________________
W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe w ramach prowadzonego postępowania
z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych nr sprawy:
_____________________________ na zakup dostawy/usługi/roboty budowlanej*, której
przedmiotem jest: _______________________________, oferujemy realizację zamówienia
za cenę:
netto ____________ zł, słownie złotych:_______________________________________
+ ________% podatek VAT*,tj. _____________________zł
*(należy wpisać właściwą stawkę podatku VAT ustaloną wg obowiązujących przepisów Ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – tj. Dz. U. 2018 r. poz. 2174 z późn.zm.)

brutto ____________zł, słownie złotych: ______________________________________
Oświadczamy, że:
1) jesteśmy / nie jesteśmy2) czynnym podatnikiem podatku VAT,
2) sytuacja finansowa naszej firmy pozwala na realizację zamówienia na warunkach
określonych Zaproszeniu do składania ofert,
3) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamówienia,
4) oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem,
5) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji
przyszłego świadczenia umownego; zaproponowane ceny netto nie będą podwyższane
w toku realizacji zamówienia,
6) wyrażamy zgodę na warunki płatności określone projekcie umowy,
7) zrealizujemy zamówienie w terminie określonym w Zaproszeniu do składania ofert,
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8) zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami zawartymi umowie i w przypadku wyboru
naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
9) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia,
10) co najmniej _____ osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia będą
zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1495, z późn.zm.).
11) zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
równowartości 5% ceny brutto podanej w ofercie, w przypadku wybrania oferty naszej
firmy przez Zamawiającego. Zabezpieczenie zostanie wniesione w formie:
_______________________
12) przedmiot zamówienia będziemy realizować przy udziale podwykonawców:
________________________________________________________________________
i zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części przedmiotu
zamówienia:
________________________________________________________________________
13) nie orzeczono/orzeczono* wobec podmiotu, który reprezentuję, tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
14) wybór oferty nie będzie/będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, a informując o tym wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa
będzie prowadziła do jego powstania, oraz wskazujemy jego wartość bez kwoty
podatku,
15) należność z tytułu realizacji umowy płatna będzie na rachunek rozliczeniowy związany
z prowadzoną działalnością gospodarczą, zgłoszony do Urzędu Skarbowego:
________________________________________________________________________
16) zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nastąpi zgodnie z § __Umowy na
bankowy rachunek rozliczeniowy związany z prowadzoną działalnością, zgłoszony do
Urzędu Skarbowego:
_______________________________________________________
17) zwrot wadium nastąpi na bankowy rachunek rozliczeniowy:
________________________
18) wypełniliśmy/nie wypełniliśmy* obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu.
19) jesteśmy:
□ mikro przedsiębiorcą
□ małym przedsiębiorcą
□ średnim przedsiębiorcą
□ dużym przedsiębiorcą
(właściwe zakreślić X )
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j.
Dz.U. z 2020 r. poz. 424 z późn. zm.).
20) załącznikami do niniejszej oferty są:
_____________________________
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_____________________________
Wnioski, oświadczenia i zawiadomienia proszę kierować do:
imię i nazwisko osoby do kontaktu:______________________________________________
adres: _____________________________________________________________________
telefon: ____________________________________________________________________
faks:_______________________________________________________________________
e-mail: _____________________________________________________________________

__________________________________
Data oraz czytelny podpis albo parafa i pieczątka
imienna uprawnionego przedstawiciela,
pełnomocnika Wykonawcy

(*) odpowiednio skreślić
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Warszawa, ____________________
Nr sprawy____________________________

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
o wartości przekraczającej 5 000 zł netto i nieprzekraczającej 130 000 zł netto
W celu udzielenia zamówienia na:
___________________________________________________________________________
przeprowadzono postępowanie zgodnie z Zasadami postępowania do udzielania zamówienia
na zakup dostaw/usług/robót budowlanych* na potrzeby
________________________________________________________________________
(nazwa komórki wnioskującej)
1. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi netto ____________ zł, brutto ___________ zł
2. Tryb postępowania:
________________________________________________________________________
3. W dniu __________________wysłano/opublikowano* Zapytanie ofertowe ___________
(informacje o sposobie wyboru wykonawcy)
4. W terminie składania ofert, tj. do dnia ______________ do godziny _________________
wpłynęły następujące oferty:
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z podaniem cen
ofertowych brutto, innych kryteriów
Nazwa (firma) lub
Nr
Kryterium ofert
nazwisko oraz adres
Cena oferty brutto
Uwagi
oferty
………….
wykonawcy
1
2
3
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem
oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację
Nazwa (firma) lub
Liczba pkt w
Liczba pkt w
Nr
Razem
nazwisko oraz adres
kryterium Cena
kryterium …………….
oferty
max do 100 pkt
wykonawcy
max do ….. pkt
max do …. pkt
1
2
3
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5. Wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki
określone w
______________________________________________________________
(wpisać nazwę wykonawcy, kryteria, ocenę punktową)

6. Źródło finansowania zamówienia:
Program ______ Dział ______ Rozdział ______ § ______ kwota ______
Program ______ Dział ______ Rozdział ______ § ______ kwota ______
Program ______ Dział ______ Rozdział ______ § ______ kwota ______
7. Odrzucono/nie oceniono następujących ofert:
________________________________________________________________________
(podać nazwy wykonawców i powody odrzucenia/nie oceniania oferty)

8.

Wykluczono Wykonawców:
________________________________________________________________________
(podać nazwy wykonawców i powody wykluczenia)

9. Postępowanie zostało unieważnienie:
________________________________________________________________________
Powody unieważnienia postępowania (podać uzasadnienie faktyczne i prawne)

Podpisy członków komisji:
1. Przewodniczący

_______________________________

2. Członek

_______________________________

3. Członek

_______________________________

4. Sekretarz

_______________________________

Akceptuję

________________________________
Podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej
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Warszawa, _________________
Znak sprawy ________________________

WNIOSEK O WSZCZĘCIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
o wartości równej lub przekraczającej 130 000 zł netto
1.

Zawiadamiam o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem
jest:
(określenie Przedmiotu zamówienia)

2.

Rodzaj zamówienia:

roboty budowlane

dostawy

3.

Jeżeli przedmiot zamówienia obejmuje równocześnie różne rodzaje zamówień, należy
podać udział wartościowy każdego z rodzajów w ogólnej wartości udzielanego
zamówienia:
roboty budowlane: ___%
dostawy: ___%
usługi: ___%

4.

Główny kod CPV _____________________,
Dodatkowe kody CPV ______________________________

5.

Wartość udzielanego zamówienia podstawowego:
NETTO:

_____________________PLN

BRUTTO:

______________________PLN

usługi

6.

Źródło finansowania:
Program ______ Dział ______ Rozdział ______ § ______ kwota ______
Program ______ Dział ______ Rozdział ______ § ______ kwota ______
Program ______ Dział ______ Rozdział ______ § ______ kwota ______
(w przypadku podziału na części dla każdej części z osobna)

7.

Podział zamówienia na części / składania ofert częściowych NIE*
TAK
*Jeżeli NIE – podać powody:
________________________________________________________________________

8.

Przewidywane jest udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych
usług lub robót budowlanych: NIE
TAK*
*Jeżeli TAK wypełnić: w stosunku do wartości zamówienia podstawowego – _________%

9.

Przewidywane jest udzielenie zamówienia dodatkowego na dostawy: NIE
*Jeżeli TAK wypełnić: w stosunku do wartości zamówienia podstawowego –
_________%

TAK*
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10. Zamawiający planuje w bieżącym roku budżetowym udzielenie kolejnego zamówienia
obejmującego przedmiot określony w ust. 1 NIE
TAK*
*Jeżeli TAK podać wartość netto zamówień obejmujących przedmiot określony w ust. 1
planowanych w bieżącym roku budżetowym:
NETTO:

___________________PLN

11. Osoba/-y ustalająca/e wartość zamówienia publicznego:
__________________________________
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
12. Data ustalenia wartości zamówienia: __________________________________________
13. Osoba/-y przygotowująca/e opis przedmiotu zamówienia:
1) ________________________________
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
2) ________________________________
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
3) ________________________________
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
14. Osoba/-y przygotowująca/e opis warunków udziału w postępowaniu:
1) ________________________________
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
2) ________________________________
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
3) ________________________________
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
15. Osoba/-y przygotowująca/e kryteria oceny ofert:
1) ________________________________
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
2) ________________________________
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
16. Osoba/-y uprawniona/e do udzielania informacji w sprawie przygotowywanego
postępowania:
________________________________________________________________________
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, telefon kontaktowy, zakres informacji)
17. Planowany tryb udzielenia zamówienia: ______________________________________
na podstawie art. _________________ ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.).
18. Powody zastosowania trybu innego niż przetarg nieograniczony:
________________________________________________________________________
(podać uzasadnienie faktyczne i prawne)
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19. Przewidywany termin wykonania zamówienia z ewentualnym wskazaniem okoliczności
uzasadniających pilną potrzebę udzielenia zamówienia:
________________________________________________________________________
20. Załączniki:
1) dokument potwierdzający konieczność wykonania zamówienia, jeżeli nie zostało ono
ujęte w planie postępowań o udzielenie zamówień na dany rok budżetowy;
2) opis przedmiotu zamówienia sporządzony w sposób jednoznaczny i wyczerpujący,
z pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniający wszystkie
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty;
3) dokument zawierający podstawę należytego ustalenia wartości zamówienia;
4) istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo wzór umowy
zaopiniowane pod względem finansowo-księgowym oraz formalnoprawnym przez
Głównego Księgowego oraz radcę prawnego;
5) informacje konieczne do realizacji zamówienia publicznego, zgodnie ze wzorem,
stanowiącym załącznik nr 1 do Wniosku o wszczęcie zamówienia publicznego;
6) inne dokumenty, zdaniem wnioskodawcy, niezbędne do prawidłowej realizacji
zamówienia publicznego.

_________________________________________
(data i podpis kierownika komórki wnioskującej)

Potwierdzam zgodność z Zasadami udzielania zamówień publicznych

_____________________________
data i podpis pracownika PZ

Potwierdzam zabezpieczenie środków finansowych na realizację zamówienia

____________________________
data i podpis Głównego Księgowego

Akceptuję i polecam realizację

______________________________
data i podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej

Zarejestrowano w Rejestrze udzielanych zamówień publicznych pod nr sprawy:
__________________________ w dniu ________________

_____________________________
data i podpis pracownika PZ
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Załącznik nr 1 do Wniosku o wszczęcie zamówienia publicznego
Nr sprawy: _____________________

1.

Informacje konieczne do realizacji zamówienia publicznego:
Okres gwarancji i rękojmi:
________________________________________________________________________

2.

Osoby upoważnione do nadzoru realizacji umowy:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

3.

Wymagane uprawnienia umożliwiające wykonanie zamówienia, jeśli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień:
________________________________________________________________________

4.

Proponowane kryteria oceny ofert:
________________________________________________________________________

5.

Warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:
a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
_______________________________________________________
b) warunku odnoszącego się do zdolności technicznej:
_______________________________________________________
c) warunku odnoszącego się do zdolności zawodowej:
_______________________________________________________

6.

Wymagania związane z zatrudnieniem przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia (jeżeli
wykonanie ich polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495, ze zmianami):
________________________________________________________________________

7.

Ewentualne inne zalecenia lub propozycje wnioskodawcy:
________________________________________________________________________

_____________________________________
(data i podpis kierownika komórki wnioskującej)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 68/2020
Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
z dnia 31.12.2020r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ
W ZAKŁADZIE GOSPODAROWANIA NIERUCHMOŚCIAMI
W DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY
ROZDZIAŁ l
Postanowienia ogólne
§1
1. Niniejszy Regulamin pracy komisji przetargowej, zwany dalej "regulaminem", określa
tryb pracy komisji przetargowej, zwanej dalej "komisją".
2. Regulamin stosuje się do zamówień przeprowadzanych w Zakładzie Gospodarowania
Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

ROZDZIAŁ II
Skład i tryb pracy komisji
§2
Komisję przetargową powołuje Kierownik Zamawiającego lub osoba działająca w jego
imieniu.
Komisja przetargowa liczy od 3 do 5 osób, z których Przewodniczącym jest kierownik
komórki wnioskującej o udzielenie zamówienia, sekretarzem pracownik PZ zgodnie
z ustalonym zakresem obowiązków, a pozostali członkowie to pracownicy, których udział
w przeprowadzeniu postępowania jest celowy.
Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji.
Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania, chyba że co innego postanowiono
w Zarządzeniu powołującym komisję.
Członkowie komisji wykonują powierzone im czynności w sposób bezstronny, rzetelny
i obiektywny, kierując się wyłącznie przepisami prawa oraz swoją wiedzą
i doświadczeniem.
Członkowie komisji zobowiązani są do ochrony tajemnicy chronionej na podstawie
odrębnych przepisów oraz do przestrzegania szczegółowych wymagań i zasad
dotyczących ochrony informacji niejawnych określonych w odrębnych przepisach.
§3

1. Komisja pracuje kolegialnie.
2. Przewodniczący komisji wyznacza miejsce i termin jej posiedzeń.
3. Z posiedzenia komisji zostaje sporządzony protokół, w którym w szczególności opisuje
się: przebieg posiedzenia, wyniki głosowań, czynności dokonane przez
przewodniczącego / sekretarza / członka komisji, zadania przydzielone członkom komisji
w zakresie ich obowiązków przez przewodniczącego komisji. Brak podpisu
któregokolwiek z członków komisji biorących udział w danym posiedzeniu komisji
powinien zostać odnotowany w protokole z posiedzenia komisji.
4. Komisja przyjmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej połowy jej członków
w drodze głosowania na zasadzie zwykłej większości głosów, a w przypadku równej ilości
głosów „za” i „przeciw”, decydujący głos przysługuje Przewodniczącemu komisji.
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5. W przypadku obecności mniej niż połowy członków komisji jej przewodniczący odracza
posiedzenie i wyznacza nowy termin.
6. Wszelkie dokumenty z posiedzeń pracy komisji sporządza sekretarz.
ROZDZIAŁ III
Obowiązki członków komisji przy udzielaniu zamówień o wartości równej lub większej niż
130 000 złotych netto
§4
1. Kierownik zamawiającego, członkowie komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące
czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po
stronie zamawiającego lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub
osoby udzielające zamówienia składają pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu
okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 lub 3 n.p.z.p.
2. Oświadczenie o istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 pkt 2, 3 i 4
n.p.z.p., składa się niezwłocznie po powzięciu wiadomości o ich istnieniu, a oświadczenie
o braku istnienia tych okoliczności nie później niż przed zakończeniem postępowania
o udzielenie zamówienia. Członkowie komisji składają oświadczenie kierownikowi
Zamawiającego. Przed odebraniem oświadczenia kierownik Zamawiającego uprzedza
osoby składające oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
3. Oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 pkt 1
oraz ust. 3 N.p.z.p., członkowie komisji składają kierownikowi Zamawiającego przed
rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przygotowaniem lub
przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia. Przed odebraniem
oświadczenia Pełnomocnik Zamawiającego uprzedza osoby składające oświadczenie
o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
4. W przypadku ujawnienia w toku prowadzonego postępowania okoliczności
wymienionych w art. 56 ust. 2 lub ust. 3 n.p.z.p., członek komisji obowiązany jest
niezwłocznie wyłączyć się z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, powiadamiając o tym na piśmie przewodniczącego komisji oraz kierownika
Zamawiającego, a w przypadku kiedy wyłączenie dotyczy przewodniczącego komisji –
kierownika Zamawiającego.
5. W przypadku wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego przewodniczącego komisji, kierownik Zamawiającego wskazuje spośród
członków komisji pracownika pełniącego funkcję przewodniczącego i kierującego
pracami komisji.
6. Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez osobę podlegającą
wyłączeniu powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych
niewpływających na wynik postępowania.
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ROZDZIAŁ IV
Obowiązki członków komisji przy udzielaniu zamówień o wartości
poniżej 130 000 złotych netto
§5
Kierownik zamawiającego, członkowie komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące
czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po
stronie zamawiającego lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub
osoby udzielające zamówienia składają pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu
okoliczności ubiegania się o udzielenie tego zamówienia.
Kierownik zamawiającego, członkowie komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące
czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po
stronie zamawiającego lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub
osoby udzielające zamówienia składają pisemne oświadczenie w zakresie
prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 228-230a, art. 270, art. 276, art. 286,
art. 287, art. 296, art. 296a, art. 297, art. 303 lub art. 305 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517), zwanej dalej „Kodeksem
karnym”, o ile nie nastąpiło zatarcie skazania.
Kierownik zamawiającego, członkowie komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące
czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po
stronie zamawiającego lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub
osoby udzielające zamówienia składają pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu
konfliktu interesów w zakresie:
1) pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia, lub związania z tytułu przysposobienia, opieki
lub kurateli albo pozostawania we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego
zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów
nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) pozostawania w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie
zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą, otrzymywania
od wykonawcy wynagrodzenia z innego tytułu lub posiadania statusu członka
organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających
się o udzielenie zamówienia;
3) pozostawania z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym,
że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia z uwagi na posiadanie
bezpośredniego lub pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub
osobistego w określonym rozstrzygnięciu tego postępowania.
Oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 3, składa się
niezwłocznie po powzięciu wiadomości o ich istnieniu, a oświadczenie o braku istnienia
tych okoliczności nie później niż przed zakończeniem postępowania o udzielenie
zamówienia.
Oświadczenie o istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 2, członkowie komisji
składają kierownikowi Zamawiającego przed rozpoczęciem wykonywania czynności
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związanych z przygotowaniem lub przeprowadzeniem postępowania o udzielenie
zamówienia.
W przypadku ujawnienia w toku prowadzonego postępowania okoliczności
wymienionych w ust. 3, członek komisji obowiązany jest niezwłocznie wyłączyć się
z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, powiadamiając o tym
na piśmie przewodniczącego komisji oraz kierownika Zamawiającego, a w przypadku
kiedy wyłączenie dotyczy przewodniczącego komisji – kierownika Zamawiającego.
W przypadku wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego przewodniczącego komisji, kierownik Zamawiającego wskazuje spośród
członków komisji pracownika pełniącego funkcję przewodniczącego i kierującego
pracami komisji.
Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez osobę podlegającą
wyłączeniu powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych
niewpływających na wynik postępowania.
ROZDZIAŁ V
Uprawnienia i obowiązki członków komisji
§6
Komisja może wnioskować do kierownika Zamawiającego o powołanie biegłego, jeżeli
dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem
postępowania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomości specjalnych.
Wniosek powinien zawierać określenie przedmiotu opinii, termin jej sporządzenia oraz
szacowane koszty wynagrodzenia biegłego, a także – o ile jest to możliwe – wskazanie
kandydatury biegłego.
Biegli przedstawiają swoje opinie na piśmie, a na żądanie komisji mogą uczestniczyć w jej
pracach z głosem doradczym.
Do biegłych stosuje się odpowiednio postanowienia § 4 lub § 5.

§7
W zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego komisja
przygotowuje i przekazuje kierownikowi Zamawiającego do zatwierdzenia:
1) propozycje sposobu prowadzenia postepowania o zamówienie publicznego wraz
z uzasadnieniem,
2) projekt dokumentacji postępowania,
3) projekty innych dokumentów koniecznych do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
§8
W zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego komisja
wykonuje w szczególności następujące czynności:
1) zamieszcza ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych, o ile taki obowiązek
istnieje;
2) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, o ile
taki obowiązek istnieje;
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3) zamieszcza na stronie internetowej zamawiającego wszystkie dokumenty (w tym
ogłoszenia) i informacje wymagane do opublikowania w ramach postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego;
4) przekazuje do opublikowania ogłoszenie o zamówieniu w inny sposób niż wskazany
w pkt 3;
5) przygotowuje propozycje wyjaśnień dotyczących treści dokumentacji zamówienia;
6) przygotowuje i przedkłada Pełnomocnikowi Zamawiającego projektów innych pism,
informacji oraz innych oświadczeń i dokumentów niezbędnych w postępowaniu;
7) prowadzi negocjacje albo dialog z wykonawcami;
8) prowadzi korespondencje z Wykonawcami;
9) dokonuje otwarcia ofert;
10) dokonuje badania i oceny ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub konkursie, w tym wzywa wykonawców do złożenia oświadczeń, dokumentów
i wyjaśnień, zgodnie z dokumentacją postepowania;
11) wnioskuje do Pełnomocnika Zamawiającego o wykluczenie wykonawców lub
odrzucenie ofert- zgodnie z przyjętą dokumentacją postępowania;
12) przygotowuje propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej bądź wnioskuje do
kierownika Zamawiającego o unieważnienie postępowania;
13) przedstawia kierownikowi Zamawiającego propozycje w zakresie innych czynności
niezbędnych w postępowaniu.
ROZDZIAŁ VI
Prawa i obowiązki członków komisji
§9
Biorąc udział w pracach komisji członkowie komisji mają prawo w szczególności do:
1) dostępu do wszystkich dokumentów związanych z pracą w komisji;
2) uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach i pracach komisji;
3) zgłaszania przewodniczącemu komisji w każdym czasie uwag i problemów dotyczących
funkcjonowania komisji;
4) wnioskowania o powołanie biegłego.
§ 10
1. Do obowiązków członka komisji należy w szczególności:
1) uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji;
2) badanie i ocena ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub konkursie;
3) złożenie oświadczenia w zakresie określonym w § 4 lub § 5 regulaminu,
2. Do obowiązków członka komisji, nie będącego przewodniczącym ani sekretarzem
komisji, należy w szczególności:
1) wykonywanie czynności powierzonych im zgodnie z § 9 regulaminu, w tym zadań
wyznaczonych przez przewodniczącego komisji;
2) niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji o okolicznościach, które
uniemożliwiają udział w pracach komisji.
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§ 11
3. Do obowiązków przewodniczącego komisji, poza obowiązkami wskazanymi w § 10
ust. 1 regulaminu, należy w szczególności:
1) organizowanie prac komisji, w tym wyznaczanie terminów posiedzeń oraz
zapewnienie sprawnego przebiegu wykonywanych zadań,
2) wnioskowanie do Pełnomocnika Zamawiającego o odwołanie członka komisji, który
nie złożył oświadczenia, o którym mowa w § 4 lub § 5 albo złożył nieprawdziwe
oświadczenie, a także o odwołanie członka komisji z innych uzasadnionych
powodów;
3) w razie potrzeby wnioskowanie do Pełnomocnika Zamawiającego o zawieszenie
działania komisji do czasu wyłączenia członka komisji lub do czasu wyjaśnienia
sprawy;
4) podział prac przydzielanych członkom komisji;
5) informowanie Pełnomocnika Zamawiającego o przebiegu prac komisji, w tym
o istotnych problemach związanych z pracami komisji;
6) przedkładanie Pełnomocnikowi Zamawiającego projektów pism,
7) nadzorowanie prowadzenia dokumentacji postępowania przez sekretarza komisji;
8) nadzorowanie dostępu zainteresowanych wykonawców do dokumentacji
postępowania.
2. Przewodniczący komisji odpowiedzialny jest za terminowe opracowanie i przekazanie
odpowiednich dokumentów Pełnomocnikowi Zamawiającego, wykonawcom, a także za
zamieszczenie ich w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej.
3. Przewodniczący reprezentuje komisję wobec osób trzecich.
§ 12
Do obowiązków sekretarza komisji, poza obowiązkami wskazanymi w § 9 ust. 1 regulaminu,
należy w szczególności:
1) dokumentowanie czynności komisji, w tym sporządzenie protokołu postępowania wraz
z załącznikami - jeśli Pełnomocnik Zamawiającego zdecydował o jego sporządzeniu;
2) sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji;
3) udział w opracowywaniu treści wniosków, informacji, oświadczeń, odpowiedzi
i wystąpień związanych z prowadzonym postępowaniem;
4) przestrzeganie zasady pisemności;
5) czuwanie nad prawidłowym wypełnianiem dokumentacji postępowania przez członków
komisji;
6) odpowiadanie za dokumentację dotyczącą prowadzonego postępowania,
przechowywanie ofert oraz wszelkich innych dokumentów związanych
z postępowaniem;
7) przygotowanie dokumentacji postępowania w celu:
a) udostępnienia jej wykonawcom oraz biegłym;
b) przekazania właściwym organom prowadzącym postępowania wyjaśniające lub
kontrole;
c) dokonania jej archiwizacji.
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ROZDZIAŁ VII
Zakończenie prac komisji
§ 13
Przewodniczący komisji przekazuje kierownikowi Zamawiającego do zatwierdzenia
pisemny protokół postępowania wraz z załącznikami - jeśli kierownik Zamawiającego
zdecydował o jego sporządzeniu;.
Komisja kończy działanie z chwilą wykonania ostatniej czynności w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego.
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