
z!Ź{dze € Nr .t/200U
Bumi a Krluszym

zdni.15 m'rc! ż008 rcku

w slmni.: wpmw.ilż.Iit w Unęd'. Miejśkin ł Kafuzylie rcgu|.minu
udzi€lania amówień Dublianych' o 9rriości bicpmknurj4mj
9yr.żonej n zlotych ńwnowlńości 14.000 €uro.

Na lodŚtaMe at'30 ust. l' ań'33 Bt' 3 Bt.wy f dnia 8 EaM l99o r. o smoŹądzie
gmim)m (t€kśj€&olity z 200l l. Dz-U' Nr 142' poz' l59I z póŹL m') o@ art. 35 Blałl
z dlia ]0 l)lż:N@ 2005 !. o fufusach publicaych (Dz' U' N! 249' poz' 2104 z pó^' n')
aźĄdań' co mtęlule:

l. zmówień' klólych watośó seunkowa lelto nje prćkata *TEżonej w żory€h
ńMÓwaltości 14'000 euo udzi€la się na podŚtałie plrepisów zav'rtycb w
dniejelm EEulminie.

2' waltośćl4'ooo em oblicza się zgodlie z usadmi postępowdia w sprawach o
udziel€nje mówim plbli.hycn' tj' wanośó n€tto anóYieni! Óblicóna n4
p.dslawie altualiie obowjązująceeo RozloŹądćnia PEfeg Rady MiniŚtów .
vyd&ego na podstawie ań. 35 st' 3 Btaq' f dnia 29 Ęcaia 2004 r PraYo
fmówi€ń publicaych (tekŚl jćdDohy Df. U' f 2006 rcku' Nr l64, Poz' |163 z późI'

3' wydalkoMie środiów lumso*ych Powimo być dotoqĄvee w slosób ceio{T i
o9czędny, pŹy uchowiu zedy uyskiwmia najIe!'sfych efektów f ddych
Młładów o@ wslosób Moż]iwiającytminoqą Ealiację zadań'

4' Niedopu*aln€jest dŹielenie ] ffuiŹfui€ vaftości fuówienia w celu oninię.ia
obowią^a stosmi5 Ustały o mówieniach pub]icaych'

5. U.lzielmie zmówi€nia nalefy lopudzió roz€Mien (telefonicaie' fałsm lub
!i$mie) i'1)nu lotencjalnych wykonawów' fgodni€ f fe3Ą gospodMości i
fujona]noś.i łYda&óq'

6' o ŚpoŚÓbie przeplowdćnia rcebeia i badóia rynku potelcjabych
wykonawców dscyduje zuawiający' bioląc pod uwagę cheaker i Pmdniot
znówi€nia oraz jego wfutość'

7' zmówimie należy udzielić wykonawy, L1óIy zof€ruF lajkoŹ}śtriejsre Wnni
!€a]]@ii @ówimą biorą€ pod uwagę zaóno ofebwaną *nę jał i 

'me 
kr''teria

odnosz4ce się do pŹedniotu mówimią t' funtcjon.lnolść, pdmetry lecblicrc'
koszty ekŚploata.ji' waruki gwamcji. tminy platności, itp'

8' PŹeprcwadzni€ Ńćbfuia r'Iku potelcjalnych wykofuwców nie na fdtosowia
w pŹypad(q gdy ze wfględu m szcrególny chalakter i lodzaj dostgu lsług lub
rcbót budowle'ch u@dnion. jest fl€cenie €aliacji konkretnemu wykonawcy'

$2

l. Udfielając mówi€nia Gminakłuszyn łiMfałtycmie PoŚiadać lub ńieć
zagwafutowae śrcdlri pŹ@aczone na Śfifusoweie zmóMenia.

2' za pŹygotowmie i pże!rcwadrenie postęPowmia odPowiedzialni są kieoMicy lub
pncoMicy merylorycmi anNdnieni na smodtelnych stmowiskach prac].



{3

l' zamówienia o wartości do 20'000,00 zł netlo mogą być realifowe po Degocj&jeh
rylko zjednF łYkomwą

2. Udzi€l€nie hóMmią ldóEgo Wńośó ńetto pże}ma 20'000,00 zł, aś nie
p@bea vylażonej w złotycb ńmowańości lwory n.tto ] o.000.o0 ąrc
pollzedż pEpnwdzenie rcZznmia rynku w fomie telefonicznej' pŹez Pyslmie
e.maiĘ fatsu lub pisna do pŹynajmniej 2 ÓfeMtów'

]. Dla zmówień . klóIych Mńośó jeś ńma lub Pmkt% wyrażoną w złÓtych
ńMowaitośó kwoty letto 10'000'00 euo !ż€prcMd2 9ię rczlz@i€ r'Ńu
pop@ ap}talie ofeńore' skiercWe @ najmi€j do 3 of.mlów a ponÓcą e
nailą faks! lub pism ' z potvierdaieo naloja luh *Tslmia Udz]elenia
fuówie g możm dokonać Fzy zloz.iu co mjmiej l ofeny.

4' Rozmmie rynla' o kórym mom w usl, 2 i 3 może 2ost4ć uape.łnione ogłogenien' wBiul € l'lieInfomejiPublicaejuŹęduMejŚtjegoMoIGŚ7dni'
5' w ptz'ladku udzielenia hówi€nia o któ.ym noM w Ust' 1 ni€ .jesl s)meM

fomapismnegocj&ji' Podst.wąldokhenlowania zmówieniao w.lości do
l '000,00 zł leno j€st fo}tu' oPism pŹez pleownika odpowiedfiaLdego
me'}torycai€ 2a E5li@ję mówi€nią ?aś fuówienia połfżj 1'000'00 zł rctt.)
pisćmne anówićnje /zl{eni./ atwiddf one pżez kiaownika jednosrki'

6. v ap'tfuiu of€Itovym, o kórym noM w !st' 3 należy olJeś]ić pmdńiÓt
móMenia' ilość' ca i mi€jsce r€ali@ji

7' zmówioie asraje Udzi€lone tlkomwcy' klóry 
'oży] 

ofć& awieDj4cą
mjniższą cenę' lub kóEgo oferajeś EjtoŹystniejsa z imyob powodóĘ .p'
tłninu D}konmia mówi.nią jatości' gMancji

8' w pu'padla wyboru najkożystJ'iejs&j ofłty dla mwiającego z imych
powodów niż Mjniżsfa eM, lra@Mik odloMedzialny u prcwadfaie
pośępowaia spoŹąda na piśnie Eadnienie vybon dmego sfkonawcy.

9' z cz}lDości Ó którychmow.wut' 2 spoŹądza 5'ę notatkę shźbowąqg ahpaika
N.1 do ninisjszego zdządmia'

.' 10' z czymości' o których mowa w ust' 3 i ust' 6 spoŹąda się 4tawienie ofeń
mnowych wg załącaila Nr 2 do niriąsfe9o 

^zĄdż.fud

3' PncoMicy odpowiedzialni z rcalizację dm€go bówi€nia s]lronują czymości
njąarc z p.zygotowim i p%prcw.dzmień pośępołdia w Śposób
obi€ĘMy' bezŚonny ore 2 ahoweiem na]eż'tj stalmoscl'

s4
Udr'eląie fuówieniĄ o którym nowa w niniejgyn regulminie 2 $'jątkim $ 3 Bt' 5
*,ymaga sporządzaia w fomie pismej:
. mówień lub zl*ń w pr4padku doglaw i Bfu8;
. mów w pŹypadtu 

'obót 
budowldycl' o'u dokum.fi&ji prcjektowej'

$5

Dokm€'rtację posĘpowm udzielmych m podstaMe nńiejsz.go Egdminu prcwadzi i
plahoMje pE@mit m€r''lo'aczny odlowj€dzialny u rcalizcję okj€ślonego zmóMenia'

!6



z@isy linie,i*go rcgulfuiru !i. wyłą.ząiąerost)fuii ifu}lh p%p'lów doglzĄ.y.h
obiBgu i konl.oli dotumańw 6@.L!ięgoły.l'

$?

zra4znic whodzi w ż'tie f dnim po4ęc|'.

BUhMI$TRZ



zmówieniepublicde (dostały, ufugi, roboty bldowlee) od20'00l,00d nctto do

Nr l do Zar,ądenid Nr 4/08

wzóR

(łymGnić p*dńiot zmóvimia - błą usfugB mboIy budo$|ai.)

dokonałmoet!. zeodnie z obowiq?ując}m w UŹędzie Mi€jskim Egulmiń€
poslęPoweia o udfielmi€ fmółim Publicaylh
mz€auia D!*u w fomie:
l/ sondażu t€l€fonifu egol

5/ BIl Urzęd! Miejskiego /ł/wlŃcire zuneyć
Po rczeaaniu rynk! w celu dokoleia zkupu w Śposób osuędny' f aclDweim 

^odyuyskiwia najlepszych efeków z deycń naldadów fDmswych us1aliłan'€nv.' Źe I]my
oferuia re!]iz&ie 2mowimja w ceniĆ|

któń Ealibwaj będzie w pzedniot mówieÓia
Do niniejs&j nola|lj zalącfu:

/jeżeli zakup doryczy aóM€nia
s!€jglistycaego i bntjgst 1 ofeenta
lub dośęp do i'fomacji csnoEj 

' 
czy

Ealizacji zmówienid jeŚt ulrodniony
łlmimić oferedów' ż k!ó!'mj
konla*tor@o 9ię Pisząc pod tabelą

'konta!1oMno 
się z |mi/finną ale

nie jest ona aintftsovM lub z€
wględów lecbnicaych d@e
@ówi€nie możebyć ma]izo]@€
ryllo !ftz j€dncgo łynimionćgo w

(dołącuyć łsrelkie dokmoty - jeź€li
inJon&ji, n!. piFmne ofe y @nowE,

podpi! pn.ow.ił! pmł' posĘpow'

lakie istniejąpotsielduj4ce fakl Eyskmia
v7druki koEslondocji Prew.tżon€j z da!ą finą



załącznik Nr 2 do zMądzenia Nr 4/08

wzÓR

z€ lwienio ofeń c€nowych

zmóMenia publicznelo /dos1asy, usfugi, mbory budowlfu'' fujrcj %!tość j€st ńW
lub pŹetlrcza *}Tażoną w fłotych ńwnovŹttość kwoty netto ] 0'000.00 eurc, 2ś nie
pŹ€klacz 14'000'00euo'

zaDoshie do zlo:'eDia ofeń enowch DŻesłano d

DodI'd ''' '' ' t!|Jnę|y nasĘpłące ole$ cero*e:

wybór ofelty Mu z uro.bioien :

N@a iadrs ĘkomMy
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