
Zarządzenie Nr 19/2014 
Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego  

z dnia 26 września 2014 roku 
 

w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych o wartości nie 
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 

 
Na podstawie § 5 Statutu Tarnowskiego Organizatora Komunalnego stanowiącego załącznik 
do uchwały Nr XXVI/368/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 września 2012 roku    
w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd 
Komunikacji Miejskiej w Tarnowie w jednostkę budżetową pod nazwą Tarnowski 
Organizator Komunalny oraz upoważnienia dyrektora Tarnowskiego Organizatora 
Komunalnego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej     
(Dz. Urz. Woj. Małop. z 2012 r. poz. 5357), w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz w związku 
z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, 
poz. 1240 z późn. zm.), zarządzam co następuje: 

 
§ 1. 

1. Zarządzenie określa zasady i tryb udzielania w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym – 
zwanym dalej zamawiającym, zamówień publicznych w rozumieniu ustawy Prawo 
zamówień publicznych, o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 
kwoty 30 000 euro, zwanych dalej zamówieniami.  

2. Wartość zamówienia ustala się zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych – zwaną 
dalej ustawą Pzp.  

 
§ 2. 

Przepisów zarządzenia nie stosuje się:  
1) do zamówień udzielanych w trakcie podróży służbowej, wynikających                         

z uzasadnionych potrzeb,  
2) jeśli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego 

wykonawcę,  
3) do zamówień, których przedmiotem są utwory w rozumieniu ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych w tym wyrobu rękodzieła artystycznego,  
4) do zamówień, o których mowa w art. 4 pkt 1, 3-7 i 11 ustawy Pzp,  
5) do zamówień dodatkowych i uzupełniających w rozumieniu ustawy Pzp, 
6) do zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 4 000 euro,  
7) w przypadku wydatków finansowanych ze źródeł zewnętrznych, jeżeli z umów           

o dofinansowanie, wytycznych lub innych dokumentów określających wymagania 
instytucji dofinansowujących wynika obowiązek stosowania odmiennych zasad           
i trybów niż określone w zarządzeniu, 



8) w przypadku, gdy ze względu na wyjątkową sytuację nie wynikającą z przyczyn 
leżących po stronie zamawiającego, której nie można było przewidzieć, wymagane 
jest natychmiastowe wykonanie zamówienia. 

 
§ 3. 

1. Zamówień udziela się w sposób celowy i oszczędny, zapewniając uczciwą konkurencję.  
2. Zamówień udziela się wykonawcom, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.  
3. Wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówień 

zobowiązane są zapewnić bezstronność i obiektywizm. 
 

§ 4. 
1. Najkorzystniejszą ofertę wybiera się spośród ofert zebranych w wyniku zapytań 

ofertowych.  
2. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty mogą być w szczególności: cena lub cena       

i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, 
funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, 
serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji.  

3. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty ustala się przed przystąpieniem do składania 
zapytań ofertowych.  

4. Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert była cena, nie można 
dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożono oferty o takiej 
samej cenie, wzywa się wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą 
zawierać cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach. 

5. Jeżeli w postępowaniu nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie 
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 
zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższa ceną. 

6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
1) wpłynie po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert, 
2) została złożona przez podmiot nie zaproszony w zapytaniu ofertowym do złożenia 

oferty, 
3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 
4) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 
5) zawiera omyłki polegające na niezgodności z zapytaniem ofertowym, powodujące 

istotne rozbieżności z treścią zapytania ofertowego, 
7. W uzasadnionych przypadkach, postępowanie może zostać unieważnione bez wybrania 

oferty, w szczególności gdy oferta najkorzystniejsza przekracza kwotę jaką zamawiający 
może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 

§ 5. 
1. Zapytanie ofertowe polega na zaproszeniu wyznaczonego podmiotu do złożenia oferty       

i powinno określić co najmniej:  
1) nazwę i adres zamawiającego,  



2) opis przedmiotu zamówienia,  
3) formę, miejsce i termin złożenia oferty.  

2. Zapytanie ofertowe składa się na piśmie lub za pomocą środków porozumiewania się na 
odległość w szczególności: telefonu, faksu lub poczty elektronicznej. 

3. Treść zapytania ofertowego złożonego za pomocą środków porozumiewania się na 
odległość stwierdza się na piśmie w formie notatki służbowej z określeniem daty złożenia  
i adresata zapytania oraz treści otrzymanej oferty, o ile została złożona. W przypadku gdy 
oferta nie została złożona, w notatce służbowej zamieszcza się odpowiednią wzmiankę.  

 
§ 6. 

1. Zapytanie ofertowe kieruje się do co najmniej 3 podmiotów, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. W przypadku, gdy według dokonanych z należytą starannością ustaleń, potwierdzonych   

w formie notatki służbowej, przedmiot zamówienia może być wykonany przez nie więcej 
niż dwa podmioty, zapytanie ofertowe kieruje się do każdego z nich.  

 
§ 7. 

1. Pracownik komórki odpowiedzialnej za przeprowadzenie zapytania ofertowego sporządza 
na piśmie w formie protokołu zestawienie:  
1) o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego, 
2) o liczbie podmiotów do których kierowane są zapytania ofertowe,  
3) złożonych ofert, o ile zostały złożone z określeniem daty złożenia, nazwy i adresu 

podmiotu składającego,  
4) oceny i opisu wyboru najkorzystniejszej oferty.  

2. Na podstawie przedstawionego protokołu kierownik zamawiającego udziela zamówienia 
wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 
 

§ 8. 
1. Udzielenie zamówienia polega na zawarciu z wykonawcą, którego oferta została wybrana, 

umowy na piśmie.  
2. Umowa określa w szczególności: strony umowy, przedmiot świadczeń obu stron, termin, 

sposób i miejsce ich spełnienia. Umowa może zawierać postanowienia dotyczące rękojmi, 
gwarancji oraz kar umownych.  

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, 
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania, o których mowa w § 4 ust. 7. 

 
§ 9. 

Traci moc Zarządzenie Nr 4/2008 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie      
z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych               
o wartości nie przekraczającej 14 000 euro. 

 
 
 



§ 10. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Starszemu Inspektorowi w komórce rozwoju, środków 
pomocowych i zamówień publicznych. 
 

§ 11. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


