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Obieg dokumentów - postępowania prowadzone przez Dział Zamówień Publicznych   

Wykaz czynności  Dysponent  

 

Centrum Obsługi 

Projektów 

Dział Aparatury 

Naukowo 

Badawczej i 

Importu  

Kwestura  DZP  Kanclerz  
Komisja /osoba 

upoważniona  

Wniosek o wszczęcie 

postępowania 

przygotowuje 

wniosek, podpisuje 

wniosek 

potwierdzając dane 

w nim zawarte 

potwierdza 

kwalifikowalność  

w projekcie pod 

względem 

finansowym 

 i merytorycznym 

(weryfikacja z 

kartą aparatury  

w projekcie) – 

dotyczy projektów, 

nad którymi COP 

sprawuje nadzór. 

potwierdza 

posiadane przez 

jednostkę środki 

na zakup 

aparatury, z 

wyłączeniem 

zakupów 

dokonywanych ze 

środków unijnych i 

finansowanych w 

ramach robót 

budowlanych 

potwierdza 

dysponowanie 

środkami przez 

jednostkę 

rejestruje wniosek - 

nadaje numer zamówienia 

publicznego, potwierdza 

prawidłowość wyboru 

trybu lub wnosi 

zastrzeżenia 

  

Powołanie komisji 

zgłoszenie 

kandydatów na 

członków Komisji 

Przetargowej 

 

  

przygotowuje pismo o 

powołaniu komisji z 

uwzględnieniem  

kandydatów zgłoszonych 

przez dysponenta 

środków 

podejmuje 

decyzje 
 

Wystąpienie do 

Rektora zgodnie z § 

16 ust. 2 

przedstawia 

uzasadnienie 

wyboru trybu, 

podpisuje wniosek i 

przedkłada go 

Rektorowi AGH do 

akceptacji 
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Wykaz czynności  Dysponent  

 

Centrum Obsługi 

Projektów 

Dział Aparatury 

Naukowo 

Badawczej i 

Importu  

Kwestura  DZP  Kanclerz  
Komisja /osoba 

upoważniona  

Specyfikacja (SWZ) 

przedstawia opis 

przedmiotu 

zamówienia, 

warunki udziału w 

postępowaniu, 

kryteria oceny ofert 

 

  

tworzy projekt na 

podstawie danych 

zgłoszonych przez 

dysponenta środków 

podejmuje 

decyzje 

przygotowanie opisu 

przedmiotu zamówienia, 

kryteriów oceny ofert, 

warunków udziału w 

postępowaniu, akcepatacja 

treści dokumentów 

zamówienia - jeśli jest 

powołana do 

przygotowania 

postępowania. 

Ogłoszenie o 

postępowaniu 
 

 

 

 

 

  

publikuje ogłoszenie     

w odpowiednich 

publikatorach, umieszcza 

SIWZ na stronie DZP 

  

Zmiana treści 

ogłoszenia o 

zamówieniu 
 

 

  

publikuje ogłoszenie     

w odpowiednich 

publikatorach, umieszcza 

na stronie DZP 

  

Prowadzenie 

niegocjacji  
 

 

  

zapewnia obsługę 

organiazcyjną , informuje 

wykonawców 
 

prowadzi negocjace 

zgodnie z zasadami ustawy 

Pzp i w granicach  

w ustawie przewidzianych  

Udzielanie wyjaśnień 

i zmiany do  SIWZ 

przedstawia 

propozycję 

wyjaśnień  i zmian 

w zakresie 

merytorycznym 

 

  

przygotowuje propozycje 

wyjaśnień i zmian do 

SIWZ 

podejmuje 

decyzje 

akceptacja treści, podpis 

przewodniczącego - jeśli 

jest powołana do 

przygotowania 

postępowania. 

Przyjmowanie 

wadium 
 

 
 

przyjmuje 

wadium 
   

Ocena złożonych 

ofert 
 

 
    bada i ocenia oferty 
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Wykaz czynności  Dysponent  

 

Centrum Obsługi 

Projektów 

Dział Aparatury 

Naukowo 

Badawczej i 

Importu  

Kwestura  DZP  Kanclerz  
Komisja /osoba 

upoważniona  

Wykluczenie 

wykonawcy i 

odrzucenie oferty 
 

 

   
podejmuje 

decyzje 
wnioskuje o wykluczenie i 

odrzucenie 

Wybór oferty lub 

unieważnienie 
 

 
   

podejmuje 

decyzje 
wniosek o wyborze lub 

unieważnieniu 

Odwołania  

 

  

przygotowanie projektu 

odpowiedzi przy udziale 

Komisji 

podejmuje 

decyzje 

akceptacja projektu 

odpowiedzi przez 

Przewodniczącego komisji 

Informacja o wyniku 

i wyborze 
 

 
  

przygotowuje i przesyła 

informację 
  

Zwrot wadium  
 

 zwraca wadium przygotowuje pismo 
podejmuje 

decyzje 
 

Zamówienie i 

umowa 

podpisuje 

zamówienie i 

umowę 

 

potwierdza 

kwalifikowalność 

ostatecznego 

kosztu w projekcie 

podpisuje 

zamówienie 

w przypadku 

aparatury 

podpisuje 

zamówienie 

i umowę 

przygotowuje 

zamówienie i umowę, z 

wyjątkiem umów i 

zamówień: z podmiotami 

zagranicznymi, o roboty 

budowlane 

  

Informacja o 

zawarciu umowy 

sporządzenie i 

przekazanie 

informacji  do Dzp 

 

  

zamieszczenie informacji 

w odpowiednich 

publikatorach 
  

Informacja o  zmanie 

umowy   

sporządzenie i 

przekazanie 

informacji  do Dzp  

 

  

zamieszczenie informacji 

w odpowiednich 

publikatorach 
  

Informacja o 

wykonaniu umowy  

sporządzenie i 

przekazanie 

informacji  do Dzp 

 

  

zamieszczenie informacji 

w odpowiednich 

publikatorach 
  

Raport z realizacja 

zamówienia  
zatwierdzenie 

raportu 
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Obieg dokumentów - postępowania prowadzone przez jednostki organizacyjne Uczelni (na podstawie art. 7 ust. 10 Regulaminu)   

Wykaz czynności  Dysponent  

 

Centrum Obsługi 

Projektów 

Dział 

Aparatury 

Naukowo 

Badawczej i 

Importu  

Kwestura  DZP  Kanclerz 
Komisja / osoba 

upoważniona 

Wniosek o 

wszczęcie 

postępowania 

podpisuje wniosek 

potwierdzając dane w 

nim zawarte 

potwierdza 

kwalifikowalność  

w projekcie pod 

względem 

finansowym 

 i merytorycznym 

(weryfikacja z 

karta aparatury  

w projekcie) – 

dotyczy projektów, 

nad którymi COP 

sprawuje nadzór. 

potwierdza 

posiadane 

przez 

jednostkę 

środki na 

zakup 

aparatury,  
z wyłączeniem 

zakupów 

dokonywanych 

ze środków 

unijnych i 

finansowanych 

w ramach robót 

budowlanych 

potwierdza 

dysponowanie 

środkami przez 

jednostkę 

rejestruje wniosek - 

nadaje numer 

zamówienia 

publicznego, 

potwierdza 

prawidłowość wyboru 

trybu 

  

Powołanie komisji 
powołuje komisję i 

określa jej zadania 

 
     

Specyfikacja 

(SIWZ) 

tworzy i podpisuje 

SIWZ 

 
    

tworzy SIWZ, jeżeli 

nakazał to dysponent 

Ogłoszenie o 

postępowaniu 

przygotowuje, 

podpisuje ogłoszenia, 

przekazuje treść do 

DZP, 

wywiesza je w 

jednostce 

 

  

publikuje ogłoszenie     

w odpowiednich 

publikatorach, 

umieszcza SIWZ na 

stronie DZP 

  

Udzielanie 

wyjaśnień do 

specyfikacji 

Zatwierdza treść 

wyjaśnienia 

 

    udziela wyjaśnień 
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Wykaz czynności  Dysponent  

 

Centrum Obsługi 

Projektów 

Dział 

Aparatury 

Naukowo 

Badawczej i 

Importu  

Kwestura  DZP  Kanclerz 
Komisja / osoba 

upoważniona 

Prowadzenie 

niegocjacji  
 

 

  

zapewnia obsługę 

organiazcyjną , 

informuje wykonawców 
 

prowadzi negocjace 

zgodnie z zasadami ustawy 

Pzp i w granicach  

w ustawie przewidzianych  

Ocena złożonych 

ofert 
 

 
    ocenia oferty 

Wykluczenie 

wykonawcy lub 

odrzucenie oferty 

zatwierdza wniosek 

komisji 

 

    

wnioskuje   o 

wykluczenie lub 

odrzucenie 

Wybór oferty lub 

unieważnienie 

postępowania 

 

 

zatwierdza wniosek 

komisji 

 

    
wnioskuje o wybór  lub 

unieważnienie 

Zastrzeżenia, 

Odwołanie 

przekazanie sprawy do 

DZP 

 

  

rozpatruje odwołanie i 

przygotowuje 

odpowiedz 

podejmuje 

decyzje 

akceptacja projektu 

odpowiedzi przez 

Przewodniczącego 

Komisji 

Zamówienie i 

umowa 

przygotowuje i 

podpisuje 

potwierdza 

kwalifikowalność 

ostatecznego 

kosztu w projekcie 

podpisuje 

zamówienie w 

przypadku 

aparatury 

podpisuje 

potwierdza zgodność 

zamówienia i umowy 

z wybraną ofertą 

  

Informacja o 

wyniku 

postępowania 

przygotowuje i przesyła 

informację 

 

     

Informacja o 

zawarciu umowy 

sporządzenie i 

przekazanie informacji 

do Dzp 

 

  

zamieszczenie 

informacji w 

odpowiednich 

publikatorach 
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Wykaz czynności  Dysponent  

 

Centrum Obsługi 

Projektów 

Dział 

Aparatury 

Naukowo 

Badawczej i 

Importu  

Kwestura  DZP  Kanclerz 
Komisja / osoba 

upoważniona 

Informacja o  zmanie 

umowy   

sporządzenie i 

przekazanie informacji do 

Dzp 

 

  

zamieszczenie 

informacji w 

odpowiednich 

publikatorach 

  

Informacja o 

wykonaniu umowy  

sporządzenie i 

przekazanie informacji do 

Dzp 

 

  

zamieszczenie 

informacji w 

odpowiednich 

publikatorach 

  

Raport z realizacja 

zamówienia  
zatwierdzenie raportu 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 


