
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. 

 
 

Na podstawie § 7 ust. 1 Statutu Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie, w związku z art. 
4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r.     
Nr 223, poz. 1655) oraz w związku z art. 35 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2005, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), zarządzam co następuje: 
 

§ 1. 
1. Zarządzenia określa zasady i tryb udzielania w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w 
Tarnowie zamówień publicznych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, o 
wartości nie przekraczającej wyraŜonej w złotych równowartość 14 000 euro, zwanych dalej 
zamówieniami. 
2. Wartość zamówienia ustala się zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 2. 
Przepisów zarządzenia nie stosuje się: 

1) do zamówień udzielanych w trakcie podróŜy słuŜbowej, wynikających z 
uzasadnionych potrzeb, 

2) jeŜeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez 
jednego wykonawcę, 

3) do zamówień, których przedmiotem są utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631  
z późn. zm.) w tym wyrobu rękodzieła artystycznego, 

4) do zamówień, o których mowa w art. 4 pkt 1, 3-7 i 11 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, 

5) do zamówień o wartości nie przekraczającej 3 000 euro, 
6) w przypadku, gdy ze względu na wyjątkową sytuację nie wynikającą z przyczyn 

leŜących po stronie Zarządu Komunikacji Miejskiej, której nie moŜna było 
przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia. 

 
§ 3. 

1. Zamówień udziela się w sposób celowy i oszczędny, zapewniając uczciwą konkurencję. 
2. Zamówień udziela się oferentom, którzy złoŜyli najkorzystniejsze oferty. 
 

§ 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, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w 
zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania 
zamówienia. 
 



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

§ 5. 
1. Zapytanie ofertowe polega na zaproszeniu oznaczonego podmiotu do złoŜenia oferty i 
powinno określić co najmniej: 

1) nazwę i adres zamawiającego,  
2) opis przedmiotu zamówienia, 
3) formę, miejsce i termin złoŜenia oferty. 

2. Zapytanie ofertowe składa się na piśmie, ustnie lub za pomocą środków porozumiewania 
się na odległość w szczególności: telefonu telefaksu lub poczty elektronicznej.  
3. Treść zapytania ofertowego złoŜonego ustnie lub za pomocą środków porozumiewania się 
na odległość stwierdza się na piśmie w formie notatki słuŜbowej z określeniem daty złoŜenia i 
adresata zapytania oraz treści otrzymanej oferty, o ile została złoŜona. W przypadku gdy 
oferta nie została złoŜona, w notatce słuŜbowej zamieszcza się odpowiednią wzmiankę.    
 

§ 6. 
1. Zapytanie ofertowe kieruje się do co najmniej 3 podmiotów, z zastrzeŜeniem ust. 2. 
2. W przypadku, gdy według dokonanych z naleŜytą starannością ustaleń, potwierdzonych w 
formie notatki słuŜbowej, przedmiot zamówienia moŜe być wykonany przez nie więcej niŜ 2 
podmioty, zapytanie ofertowe kieruje się do kaŜdego z nich. 
 

§ 7. 
1. Pracownik merytorycznie odpowiedzialny za realizację danego zamówienia sporządza na 
piśmie w formie protokołu zestawienie: 

1) podmiotów do których kierowane są zapytania ofertowe, 
2) złoŜonych ofert, o ile zostały złoŜone z określeniem daty złoŜenia, nazwy i adresu 

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

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

§ 8. 
1. Udzielenie zamówienia polega na zawarciu z oferentem umowy na piśmie. 
2. Umowa określa w szczególności: strony umowy, przedmiot świadczeń obu stron, termin, 
sposób i miejsce ich spełnienia. Umowa moŜe zawierać postanowienia dotyczące rękojmi, 
gwarancji oraz kar umownych. 
 

§ 9. 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.   
  
  
 
 


