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REGULAMIN REALIZACJI DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH,  
KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NETTO NIE PRZEKRACZA  
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO. 

 

DEFINICJE 

Ilekroć w postanowieniach niniejszego regulaminu jest mowa o: 

1) „regulaminie” – należy przez to rozumieć Regulamin realizacji dostaw, zlecania usług  
i robót budowlanych, których wartość szacunkowa netto w roku budżetowym nie 
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, 

2) „zamawiającym” – należy przez to rozumieć Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława 
Staszica w Krakowie, 

3) „dysponencie środków” – należy przez to rozumieć osobę, której Rektor AGH udzielił 
pełnomocnictwa do dysponowania środkami publicznymi, 

4) „wykonawcy” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 
organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się 
o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia, 

5) „robotach budowlanych” – należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie  
i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016, ze zm.), 

6) „dostawach” – należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr,  
w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu, 

7) „usługach” – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są 
roboty budowlane oraz dostawy, 

8) „ustawie ofp” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), 

9) „ustawie Pzp” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych, tekst jednolity (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin ustala reguły realizacji zamówień publicznych, których wartość 
szacunkowa netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, 
ustalonej zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 
35 ust. 3 ustawy Pzp, w szczególności regulując: 

1) warunki dokonywania dostaw, 
2) warunki zlecania usług, 
3) warunki zlecania robót budowlanych, 
4) zasady zawierania, w tym przedmiocie, umów. 

 
2. Do zamówień publicznych, których wartość szacunkowa netto nie przekracza wyrażonej  

w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, nie stosuje się przepisów ustawy Pzp. 



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2012 Rektora AGH z dnia 13 stycznia 2012 r. 

Strona 2 z 3 

 

3. Realizacja zamówień musi odbywać się zgodnie z ustawą ofp, tj. w sposób celowy  
i oszczędny z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, 
optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, w sposób 
umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokości i terminach wynikających  
z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

 

PRZYGOTOWANIE ZAMÓWIENIA 

§ 2 

1. Za przygotowanie, rzetelne oszacowanie wartości zamówienia publicznego oraz realizację 
postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada dysponent środków. 

2. Przed dokonaniem zamówienia należy określić przedmiot zamówienia ustalając  
w szczególności: jego wielkość, ilość, rodzaj, zakres, czas realizacji, wartość szacunkową 
oraz dokonać rozeznania rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej 
przedmiot zamówienia. 

3. Wartość szacunkową zamówienia należy ustalić z zachowaniem zakazu dzielenia zamówień 
oraz zaniżania wartości zamówień w celu uniknięcia stosowania ustawy Pzp. 

4. Wartość szacunkową zamówienia należy ustalić nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
wszczęciem postępowania, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie 
wcześniej niż 6 miesięcy w przypadku robót budowlanych, uwzględniając kurs euro 
ustalony zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie  
art. 35 ust. 3 ustawy Pzp. 

 

ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ 

§ 3 

1. Zamówienia publiczne, których wartość brutto nie przekracza kwoty 5.000 zł realizowane 
są samodzielnie przez jednostki Uczelni, nie jest wymagane prowadzenie dokumentacji 
czynności oraz pisemne uzasadnienie wyboru wykonawcy. 

2. Zamówienia publiczne, których wartość brutto przekracza kwotę 5.000 zł, lecz nie 
przekracza kwoty 15.000 zł. realizowane są samodzielnie przez jednostki Uczelni, po 
przeprowadzeniu rozeznania rynku dostaw, usług lub robót budowlanych.  
Z przeprowadzonych czynności sporządza się pisemną notatkę, uzasadniającą wybór 
wykonawcy, zatwierdzoną przez dysponenta środków, wg wzoru stanowiącego Załącznik  
nr 1. 

3. Zamówienia publiczne, których wartość brutto przekracza kwotę 15.000 zł, lecz nie 
przekracza netto wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO realizowane są 
samodzielnie przez jednostki Uczelni, poprzez pozyskanie tzw. oferty cenowej na dostawy, 
usługi lub roboty budowlane wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2.  
Z przeprowadzonych czynności sporządza się protokół wyboru, zatwierdzony przez 
dysponenta środków, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3. 

 
4. W przypadku zamówień, których przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane  

o wartości równej lub przekraczającej brutto kwotę 15.000 zł zawarcie umowy w formie 
pisemnej ma charakter obligatoryjny. 
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PROCEDURA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 

§ 4 

Realizacja zamówień poprzez rozeznanie rynku dostaw, usług lub robót budowlanych odbywa 
się poprzez uzyskanie informacji drogą telefoniczną, drogą elektroniczną w tym poprzez stronę 
internetową dostawcy/wykonawcy lub poprzez osobiste rozeznanie (wizyta w sklepie). Sposób 
dokumentowania tej procedury określa Załącznik nr 1.  

§ 5 

Realizacja zamówień poprzez pozyskanie oferty cenowej odbywa się w następujący sposób: 

1) wniosek o złożenie ofert cenowych należy skierować, do co najmniej trzech 
wykonawców w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną.  

2) zamawiający dokonuje wyboru oferty, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych 
efektów, 

3) przy wyborze oferty zamawiający może kierować się kryterium ceny albo innymi 
kryteriami, np. parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne, koszty eksploatacji, 
gwarancja, czas realizacji zamówienia, itp., 

4) w przypadku, gdy wartość netto oferty przekracza wyrażoną w złotych równowartość 
kwoty 14.000 euro, postępowanie o udzielenie zamówienia nie może zakończyć się 
wyborem oferty. W takim przypadku należy przeprowadzić postępowanie o zamówienia 
publiczne, zgodnie z ustawą Pzp. 

§ 6 

Niniejszego Regulaminu nie stosuje się przy realizacji zamówień w ramach niektórych 
programów (finansowanych ze środków Unii Europejskiej, z Narodowego Centrum Badań  
i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki itp.) dla których instytucje wdrażające określiły  
(w regulaminie, umowie o dofinansowanie itp.) dodatkowe obostrzenia w zakresie 
pozyskiwania ofert cenowych, bez względu na wartość zamówienia. 


