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Zarządzenie nr 3/2021 
z dnia 17.05.2021 r. 

Dyrektora Muzeum Stanisława Staszica w Pile 
 

w sprawie Zasad Udzielania Zamówień Publicznych  

o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł. 

 

Na podstawie art. 44 ust. 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U z 2021 r., poz. 305 )oraz Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z . późn. zm.), zarządzam co 

następuje. 

§1. Wprowadzam w Muzeum Stanisława Staszica w Pile Zasady Udzielania 

Zamówień Publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł., które stanowią 

załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§2. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom 

Muzeum. 

 

§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 5/2013 Dyrektora Muzeum Stanisława Staszica z 

dnia 28 maja 2018r. 

§ 4.  Dla zamówień rozpoczętych przed wejściem w życie niniejszego 

Zarządzenia obowiązują regulacje zawarte w Zarządzeniu, o którym mowa w § 3.  

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.06.2021 r. i podlega publikacji. 
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Załącznik do Zarządzenia 1/2021 

Dyrektora Muzeum Stanisława Staszica w Pile 

 

ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI 
MNIEJSZEJ NIŻ 130 000,00 ZŁ. 

 

§1.  

Niniejsze zasady (dalej jako: Zasady) regulują realizację zamówień wyłączonych 

z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (DZ. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.) dalej n.p.z.p., o których 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1), z uwagi na wartość, która jest mniejsza niż 130 000,00 

złotych, przez zamawiających publicznych, zwanych w dalszej treści 

„zamówieniami”. 

§2. 

Postanowienia ogólne 

1. Przed rozpoczęciem procedury zakupowej sugeruje się przeprowadzić 

analizę potrzeb Zamawiającego, której zasadniczym celem jest badanie 

możliwości zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb z wykorzystaniem 

zasobów własnych lub w inny sposób niż przez udzielenie zamówienia. 

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. Zamówienia współfinansowane ze środków europejskich lub innych 

mechanizmów finansowych udzielane są na podstawie niniejszych Zasad z 

zachowaniem wytycznych wynikających z przepisów prawnych i 

dokumentów określających sposób udzielania takich zamówień. W 

przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszych Zasad, a 

wytycznymi dotyczącymi zamówień współfinansowanych ze środków 

europejskich lub innych mechanizmów finansowych, zastosowanie 

znajdują postanowienia wytycznych. 
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4. Czynności związane z udzieleniem zamówienia wykonują osoby 

zapewniające bezstronność i obiektywizm. 

5. Za przestrzeganie przepisów Zasad odpowiedzialni są pracownicy 

Zamawiającego oraz pozostałe osoby w zakresie, w jakim powierzono im 

czynności przy udzielaniu zamówienia. 

6. Procedura udzielania zamówień uregulowano w następujących 

przedziałach wartości:  

1) Zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000,00 zł netto 

2) zamówienia o wartości większej niż 30 000,00 zł. netto, a 

jednocześnie jest mniejsza niż 130 000,00 zł netto. 

7. Do zamówień wskazanych w ust. 6  pkt 1 nie stosuje się przepisów ustawy 

oraz postanowień niniejszych Zasad przy równoczesnym obowiązku 

stosowania reguł wynikających z ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach 

publicznych oraz zasadach określonych w ust.2. 

§ 3. 

Zamówienia o wartości wyższej niż 30 000,00 zł., a równocześnie niższej niż 

130 000,00 zł  

1. Udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 

30 000,00 zł. netto i jednocześnie jest mniejsza niż 130 000,00 zł.  netto 

wymaga przeprowadzenia rozeznania rynku. 

2. Rozeznanie rynku odbywa się poprzez skierowanie zapytania ofertowego 

pisemnie do takiej liczby wykonawców (nie mniejszej niż 3), która zapewni 

konkurencję i wybór najkorzystniejszej oferty. 

3. Zaleca się, aby zapytanie ofertowe skierować do przynajmniej jednego 

podmiotu ekonomii społecznej.  

4. Zapytanie ofertowe musi zawierać co najmniej informacje ujęte we wzorze 

zapytania ofertowego (zał. nr 1 do Zasad) 

5. Niewskazane jest kierowanie zapytania ofertowego do wykonawcy, który 

podczas wykonywania zamówienia na rzecz Muzeum nie dochował 

należytej staranności. 

6. Przy definiowaniu warunków podmiotowych, przedmiotowych oraz 

kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty zaleca się stosowanie klauzul 

społecznych i kryteriów społecznych.  

7. Dopuszcza się pisemne negocjowanie  z wykonawcami cen i innych 

elementów realizacji przedmiotu zamówienia na równych zasadach, 

zapewniając porównywalność złożonych ofert. 

§ 4. 

Udzielenie zamówienia z pominięciem analizy rynku 
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1. Zasady określone w § 3 i 4 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 

rozwiązane 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) Przedmiot zamówienia związany jest z działalnością twórczą i 

artystyczną. 

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 §  3 lub 4 Zasad. 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. 


