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Zarzqdzenie nr 21/2016

Dyrektoła Gorczańskiego Parku Narodowego

z dnia 30 grudnia 2016

w sprawie wprowadzenia

,,Regulaminu udaielania zamówień publicłtych w Gorczańskim Parku

Narodowym"

Al1.8 e uslai,y o ochronie przyrody z dnia ]6 k]ł,ietnia 2001 (teksl jednoliry Dz.U. z 2016 poz.

2131),

- Uśtawj ,, Prawo zanlóv,ień plblicznych" z dnia 29 slyżnia 2001 (leksljednoliry Dz.U, z 20l5f.
poz. 2]61 z poznięjszyni zmianąni

W celu realizacji ustawowych przepis6w związanych z udzięlaniem zamówień
publicznych wprowadza się do stosowania w Gorczańskim Parku Narodowym z
dniem 2 stycznia 2017:

,,Regulamin udzielania zamówień publicznych w Gorczańskim Parku
Narodołym"

Ww regulamin stanowi załącznik nini elszego zarządzenia-

Traci moc:

Zarządzelie nt l4l20l4 z dnia 30.04.2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu PZP

rczańskicto Par}u N3rodnweso

[§rł/ó.t^ję4-\Ę-,
ur iJU, J usż 'lom.rsicwrcz

DYREKToR



REG U LAMIN
UDZIELANIA ZAMÓW]EŃ PIJtsLICZNYCH

w Gorczńskim Parku Narodowym

podstatlo pranna: usl@a:29 slrEnia 2001r. ,, Plą\,o:an6łień public.n},ch" (tek'tjednolily D.. U. r 20l5 r.. po:.
2 l 61,. pó:hieis:Jni :nimami)

Niniejszy regulamin okeśla procedurę udzielania zamówiąi publicznych prżez corczański
Park Narodowy d|a dostaw, usług oraz lobót budowlanych.

Z uwagi na wymogi formalne precyzowane zatówno przez obowlęujące przepisy prawa, jak i

inst},tucję udzielające wsparcia finansow€go (W formie dotacji, pożyczek) miedzy innymi takiejak:

o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Cospodarki Wodnej w Wa.szawię,
o Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Cospodarki Wodnej w Krakowie.
o Fundusz Leśny.
, centlum Koordynacji Projektó\ł srodowiskowych w Warszrwie

opisane w niniejszym regulaminie zasady realiżowanych zamówień, zależą od szacunkowej wartości
zamówienia i/lub wymagali insyucji udzielającej wsparcia finansowego. I tak dla zamówień o
wartości szacunkowęj powyżej 30 000 euro netto - sto§uje się przepisy ustawy Z 29 §tycznia 2004
r. .,Pruwo żamóv,ień publiczttych" (tekst jednolity Dz. u. z 2015 r., poz.2164, z póżn,zm.\ -
określanej w dalszej części §kótem PZP oraz §| - §3, §6 niniejszego regulaminu, a d|a zamówień do
30 000 euro nettojego §l, §a - §5.
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ZASADY OGÓLNE

§l.
l. Ogólny nadzór nad udzielaniem zamówień publicznych w postępowaniach prowadzonych przez

komórki organizacyjne Corczańskiego Parku Narodowego (określanego w dalszej części skótem
CPN), sprawuje Dyrektor GPN.

2. Komórkami organizacyjnymi GPN uprawnionymi
zamówień publicznych są:

a) Zespół Ochrony Przyrody,
b) Pracownia Naukowo - Edukacyjna,
c) Zespoł ds. Edukacji i Udostępniania Parku,
d) Zespół Ekonomiczny,
e) Sekcja Administracji,
0 samodżielne stanorł isko ds. budorł nictwa i zaopatrzenia.
g) Posterunek Straży Parku.

3, Zamówienia publiczne o szacunkowej kwocie netto powyżej 30 000 eurol są udzielane w trybie
postępowań przetargowych określonych w dziale II rozdz, 3 PżP. Podstawowym trybem
zamówień jest przetarg nieograniczony.

Zamówienia publiczne o szacunkowej kwocie netto niższej |ub równej 30 000 euro udzielane są
w oparciu o niniejszy regulamin.

Decyzję o sposobie realizacji zamówienia publicznego podejmuje Dyrektor GPN - t\ oparciu o
przepisy PZP na pisemny wniosek osoby odpowiadającej mer},torycznie za realizację danego
zamówienia.

W celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia pub)icznego w oparciu o przepisy
PZP, Dyrektor GPN powołuje stałą 3 osobową Komisję Przetargową (określaną w dalszej części
skótem łonivż). \^ sklad któĄ rłchodzi:

. vzevtodnicżący komisii,

. sekretarz .- p€cownik prowadzący meryłorycznie zadanie związanę z udzielanym
zamowlenlem.

. c,,łonek - przedstarł iciel Zespolu Fkonomicznego.

W przypadku nieobecności jednej z ww. osób, pozytywnego ośWiadczenia złożonego prżez
członka konisji w trybie art, 17 PZP lub kiedy jej przewodniczący jest jednocześnie osobą
prowadzącą melytorycznie zadanie objęte zamóWieniem publicznym oraz W przypadku
wykonywania usługi przeprowadzania procedury przetargowej przez osoby z poza etatowych
pm§owników oPN powoływany jest doraźnie inny skład ww. komisii - w celu pżrgoto\ł an ia i
prżepro\tad7enia określoneBo postępo\łania.

do składania wniosków o udżielenie

4.

5,

6,

Pżeliczenie §8ności Szacunkołej zmówienia ze ,l na §uro nAlępuje przy zstosowmiu przelicznika określone8o w atluln}n na
dzień lozpoczęcia plocedury plżeldgo}vci lożpolządzeniu Preżesa Rady Minishó$,, Ińfonrac,ja o aktualn}m pPeliczniku jen
do śępna ó! stion ie interncto$ej Urżędu Zańó$,ień Publiczn},ch,
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Przy udzie|aniu zamówień specjalistycznych, do prac \\ komisji moźe być powołany na
podstawie pisemnej decyzji Dyrektora GPN rzeczoznawća - biegły z daneJ dziedziny.

'l, Zasady praay komisji oraz jej skład określa stosowny regulamin (załącznik nr J do niniejszego
regulaminu pn, ,,łe8 lamin prucy Komisji PEetąrgowej i GPN' z dnia 01.09.20l l r,),

8. Gorczański Park Narodowy jako żamawiający moźe wspólnie ż innym podmiotem/podmiotami
przeprowadzić postępowanie i udzielić zamówienia - stosując przepisy art, ]6 PZP,

9, Postępowania o udzięlenie zamówienia muszą być prowadzone z zachowaniem następujących
zasad:

a) konkurencyjności, a więc równego traktowania wykonawców poprzez:

o upublicznianie ogłoszeń o prowadzonym postępowaniu.
zakaz dyskryminacji u ykonarrcóu.

o określanie wykonawcom jednakowych wymagń merytorycznych. formułowanych jako
warunki i kr)teria oceny ofert oraz wymagań formalno prawnych (dot. miedzy innymi
warunków udziałj w prowadzonym postępowaniu).

c zapewnienie wykonawcom jednakowego dostępu do tych samych informacjil
c dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób obiektywny ijednoznaczny na

zasadach określonych w arL.29,30i3l PZP,
c okeślanie odpowiednich do przedmiotu zamówienia wymagań dla wykonawców,

pozwalających wszystkim. którzy są w stanie należycie wykonać zamówienie, ubiegać
się o to zamówienie,

o zaproszenie do postępowania takiej liczby wykonawców, która zapewni wybór
najkorzystniejszej oferty, konkurencję i sprawny przebieg postępowania.

o odrzucenie ofeńy wykonawców nieuczciwie konkurujących;

b) przejrzystości postępowania pżez:

: dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób obięktywny ijednoznaczny.
c zagwanntowaniejawności Postępowania,o zachowanie pisemnej lormy postępowania, jeżeli wymaga tego ustawa PZP.
o obiektywizm przy rozpatry,waniu ofeft. jednoznaczne okreśIenie warunków udziału w

postępowaniu otaz przekazanie wykonawcom opisu kr}teriów i sposobów
dokonywania oceny ofert,

o zakaz unieważnienia postępowania z wyłączenięm przypadków wymienionych W PZPi

c) Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać wańości
zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia.
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4.

5.

1

3.

l.

ZAMOWIENIA O WARTOSCI SZACUNKOWEJ
portYżej 30 000 € netto

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE

§2.

Za wyjątkiem przypadków określonych w ust. 2. przygotowanie postępowania przetargowego
(określanego w dalszej części skrótem posĘpowanie\ wraz zpełną dokumentacją (W skład której
wchodzi opracowanie Wniosku. specyfikacji istotnych warllnków zamówienia oraz
przygotowanie/uzyskanie ewentualnych załączników - w tym szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia. kosztorysów inwestorskich i przedmiaru robót) jest prowadzone pflez sekletarza
łor?/.yi - osobę prowadzącą merytorycznie zadanie związane z udzielanym zamówieniem
publicznym. od strony formalnej za zgodność przygotowanego postępowania oftz vt$.
dokumentacji z przepisami PZP. a także z aktami wykonawczymi do tej ustawy odpowiada
pracownik. któremu powierzono prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy PZP, Jest
on jednocześnie przerł odnic./ącym lej l<oni\ji.

W postępowaniach realizowanych w ramach projektów dofinansowywanych ze źródeł
zewnętrznych, pochodzących z Unii Europejskiej. różnego rodzaju fundacji, NFoŚicw, crpŚ.
etc. dopuszcza się wykonanie pełnej dokumentacji przetargowej (określonej w ust. l) w ramach
odpłatnego ulecenia rea]izowanego przez podmioty Zewnętrzne na podstawie uprzednio zawańej
umowy cywilno - prawnej.

W celu udokumentowania postępou,ania wysłanie wszelkich dokumentów do potencjalnych
wykonawców jest odnotowvwane w dżienniku podawczym ogólnym. Natomiast wpływ ofert na
określone postępowanie oraz ich prżekazanie łołłi jest odnotowane w oddzielnym dzienniku
podawczym. oba dzienniki są prowadzone plzez sekretariat GPN.

Podstawową formą upubliczniania ogłoszeń o wszczęciu pośępo|l,aria jest ich żamiesżczenie \\
Biuletynie ZamóWień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (zgodnie z
uregulowaniami Wynikającymi bezpośrednio z at, Il ust. ] PZP). Ponadto ogłosuenia mogą być
dodatkowo zamieszczone w inny sposób" zgodnie z treścią art, l l ust. 7c PZP.

Komisja oraz osoby wykonujące czynności w postępowąniu w imieniu Gorczańskiego P,N.
niezwłocznie po publicznym otwalciu złożonych ofert, są zobligowane do składania oświadczeń
zgodnych z art. l7 PZP. W przypadku złożenia pozytywnego ośWiadczenia osoba taka nie może
brać udziału w pracach komisji, a na jej miejsce powoływana jest inna osoba do czasu
rozstrzygnięcia tego postępowania.
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6, oferty wpływające na ogloszone posfgpollJorl',g do seketariatu cPN. nie mogą byĆ otwierane

przed terminem publicznego otwarcia ofeń określonym \\, specyfikacji istotnych warunkach

zamówienia (określanej w dalszej części skrótem slir:) lub rv ogłoszeniu o zamórvieniu.
Na oryginalnie zamkniętych ofertach składanych rv miejscu określonym w.§irr (w sekretariacie
CPN) stawiana jest pieczęć z datą wpływu wraz z odnotowaną godz, jej złożenia, ofeńy takie
przechowuje się w sekretariacie do czasu rozpoczęcia częścijawnej poslęPowania-

7. Każde stwierdzenie naruszenia oryginalnego zamknięcia ofeńy winno być odnotowane
protokolamie. zjednoczesnym powiadomieniem Dyrektora GPN.

8. Przed terminem publicznego otwarcia ofen (ale jednocześnie po upływie terminu ich skladania).

wszystkie oryginalnie zamknięte oferty są przekazywane przewodniczącem| konisji za
potwierdzeniern odbioru.

9, Kożi§la dokonuie wszelkich czynności formalno - prawnych wynikajqcych z uregulowań PZP,
w tym ocenę złożonych ofert, w celu wybrania najkorzystniejsżej z nich w oparciu o kryteria
określone w śńl,:.

lO. Praca łorżiii kończy się sporządzeniem pisemnego protokołu, w którym zostaje wskazana

propozycja wyboru najkorzystniejszej ofeńy lub zawańy wniosek o uniewaźnienie
prowadzonego poslępol,aniu. Protokół ten jest zatwierdzany przez Dyrektora GPN. Jego

zatwierdzenie jest formalną podstawą do ogłoszenia wyników postępowania (w tym do
pisemnego poinformowania wykonawców biorących udział w postępowaniu o wynikach
przetargu) oraz do ewentualnego podpisania umowy z wybranym do realiżacji przedmiotowego
zadania wykonarvcą.

ll.Na stronie intemetowej corczańskiego P.N. umieszcza §ię oglo§zenie o rozpoczęciu
postępowania przetargowego, .§iY,: (\łTlu z załącznikami). pylania od wykonawców. udzielone na

nie odpowiedzi oraz ogłoszenie o wyniku postępowania. Informacje te pozostają na tej stronie

przez cały rok ka|endarzowy W którym postępowanie zostało przeprowadzone. Po tym czasie
mogą zostaĆ usunięte lub pozostać na §tlonie w formie elektronicznego archiwum z danego roku.

2.

l.

PRZYGOTOWAIIIE POSTĘPOWANIA

§3.

Wniosek o wszczęcie pos!ępowahia, ogłoszenie o zamówieniu. sirr,: (zawieĄącą co najmniej

treści zawańe w ań. 36 ust, l PZP) ż ewentualnymi załącznikami oraz protokół z
przeprowadżonego poslępovańia zawierający w formie załączników dokumentację dotycżącą
wykonywanych pżez koni§ę czynności oraz ogloszenie o rozstrzygnięciu/unieważnieniu
poslępowania. przygotowuje jej sekretarz - w konsultacji z przewodniczącym. w przypadku
indywidualnej oceny ofert ocena taka jest §po rządzana przez każdego z czlonkó\,ł konl i§j i ,

§r'' jest podpis},\łana przez sporządzające8o. a więc sekretarza łolrl,lji. a nąstępnie parafowana
przez pracownika któremu powierzono prowadzenie spraw związanych z realiżacją ustawy PZP
(któ.y W ten sposób stwierdza zgodność jej treści z przepi§ami PzP), a następnie je§t

zat\,,łierdzana przez Dyrektora GPN.
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4.

5.

W udżielaniu zamówień na roboty budowlane podstawą do oszacowania wańości zamówienia,
jest kosztorys inwestorski, który staje się integralną częścią dokumentacji przetargowej, Zgodnie
z art, 35 PZP oszacowanie wartości zamówienia dla prac budowlanych może nastąpić nie
wcześniej niź na 6 miesięcy przed dniem wszczęcia zamówienia, Tym samym okres
sporżądzenia kosźorysu inwestorskiego musi uwzględniać ten Wymóg.

Ogłoszenie o żamówieniu publicznym jest umieszczane (w kolejności) w Biuletynie Zamówień
Publicznych / Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a następnie na stronie intemeto\łej
Gorczańskiego P,N. i tablicy ogłoszeń W dyrekcji GPN.

Rozpatrzenie otrzymanych ofert i wybranie najkorzystniejszej z nich, następuje na niejawnym
posiedzeniu łoniil, Protokół z tego posiedzenia wmz z kompletem dokumentac.ji powstającej
podcżas oceny złożonych ofen, podpisany prżeżjej cżłonków.jest uatwierdzany przez Dyrektora
GPN.

6. Zgodnie z aft. 97 ust. l PZP dokumentacia z przeprowadzonego posĘpowaĄia winna być
przechowywana przez okres 4 lat od daty zakończenia procedury przetalgowej, w sposób
gwarantujący jej nienaruszalność. Dokumentacja ta zostaje przekazana do archiwum GPN po 2
latach (rozliczanym w okrcsie kalendarzowym) licząc od roku w którym postępowaĄie zostało
przeprowadzone. Do tego czasu jest przechowywana przez pracownika! który mer}torycznie
pro\ładzi sprawy z\\ięane z realizacją ustawy PZP. leżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czasjej trwania.

7. Zgodnie z postanowieniem ań. 98 PZP Zamawiający ma obowiązek przesłać elektronicznie
(bezpośrednio poprzez pońal intemetowy Urzędu Zamówień Publicznych) rocme sprawozdanie
z udzięlonych zamówień publicznych. Za prawidłową realizację tego obowiązku odpowiada
pracownik, któremu w GPN powierzono prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy
PZP,
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ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ
ponż€j 30 000 € netto realizowan€ w ramach środków pochodzących z Unii

Europej skiej

§4,

1 . Zamówienia (dostawy, usługi i roboty budowlane). których Wartość szacunkowa zawana jest w
przedżiale zamkniętym [2 000 zł nefto; 30 000 euro netto]], są dokonywane na podstawie
procedury rozeznania rynku wg żasad okręślonych przez dotującego oraz określonych niniejszym
legulaminem.

2, Udzie|anie zamówień jest wykonywane w oparciu o przeprowadzenie procedury rozeznania
rynku gwarantującej oszczędność i celowość wydatkowania środków, Procedura ta powinna, a w
przypadku zamówień o Wattości Drzekraczającei 50 000 zł netto musi uwzględniać zasadę:

a) uczciwej konkurencyjności, a więc róWnego traktowania wykonawcóW poprzez:

zakaz d}skr}minacji w5konawcóu.
c ustalanie jednakowych dla wykonawców wymagań mer},torycżnych, formułowanych jako

warunki realizacji zamówienia, kryeria oceny ofert oraż \łymagania formalno - prawne
rvobec wykonawcy (dot, między innymi warunkóW udziału w prowadzonym
postępowaniu),

o zapewnienie wykonawcom jednakowego dostępu do tych samych informacji;
o określanie odpowiednich/proporcjonalnych do przedmiotu zamówienia wymagań dla

wykonawców, pozwalających wszystkim, którzy są w stanie naleźycie wykonać
zamóu ienie. ubiegac się to zamó$ ienie.

ó zaprosuenie do postępowania takiej liczby wykonawców, która zapewni wybór
najkorzystniejszęj ofeny, uczciwą konkurencję i sprawny przebieg postępowania,

o wykluczenie wykonawców nieuczciwie konkurujących;
. wybór najkorżystniejszej oferty w oparciLl o okeślone uprzednio kryteria oceny ofeń.
o okreś|enie takich kryeriów oceny ofeft, których żastosowanie nie za\łęża uczci!łej

konkurencji poprzez okeślanie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do
osiągnięcia wszystkich celów projektu. prowadząc do dyskryminacji potencjalnych
wykonawców zamóWienia,
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b) przejrzystości postępowania przez:

o dokonlłanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób obiektywny ijednoznaczny,
zagwaranlouanie jau ności postępo\Ąania.

o zachowanie pisemnej formy postępowania. jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub
dotujący,

! jednoznaczne określenje warunków udziału w postępowaniu oruz pżekazanie
wykonawcom opisu kryteriów i sposobów dokonywania oceny ofert,

o sporządzenie protokołu z prżeprowadzonej procedury zawieĄącego w swej treŚci co
najmniej:
J informację o §posobie upublicznienia zapytania ofertowego,
) zestawienie złożonych ofert wraz z datą ich z|ożenia,
-+ informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcóW

jeśli takowe zostały sprecyzowane w ogłoszeniu.
+ informacje o kryteriach oceny ofert i przypisanynr im wagach na podstawie których

dokonywany był wybór najkorzystniejszej oferty.
--ł wskazanie najkorzystniejszej ofeny wraz z uzasadnieniem,
+ datę sporządzenia protokołu i podpis osoby upowźnionei dojego zatwierdzenia,
) zAłączniki| wydiuk potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia na §tronie internetolvej

CPN, złożone ofeńy oraz oświadczenia osób wykonujących jakiękolwiek czynności
w przeprowadzanej procedurze o bezstronnoŚci wobec wykonawców ucze§tniczących
w postępowaniu,

c) zakazLl zaniirAnia \łartości szacunkowej żamówienia w celu uniknięcia stoso\Ąania przepisów
n iniejszego regulaminu,

d) upublicżnienia o8łoszeń o prowadzonym postępowaniu (okreś|anych W dalszej części skrótem
ogłoszeńie) \\ bazie konkurencyjności na stronie intemetowej ministra właściwego ds, rozwoju
regionalnego: hĘs://bazakonkurency.jnosci.gov,pIl oraz na strcnie internetowej Gorczańskiego
P,N. ogloszełie w swej treści musi zawierać:

o opis przedmiotu zamówienia okeślony w sposób obiektywny ijednoznaczny,

o kr}teria ceny ofert.

o termin składania ofert, który nie może być krótszy niż 7 dni kalendarzowych w
przypadku dostaw iusług oraz 14 dni w przypadku robót budowlanych licząc od daty
zańieszczęnia ogłoszenia. Termin ten liczony iest wg zasad wynikaiących z aft, l l0
116 ustawy zdnia 23.04.1964 f.,.Kodek qĄ|ilni' (tekst jedn, Dz. IJ, z 2016 r. poz.
380),

o informacje o możliwej zmianie postanowień zawańej umowy poprzez wskazanie
przesłanek. zakresu i warunków zgodnie ż wymogami zawartymi w dokumentach
programowych lub umowie o dofinansowanie. W przypadku gdy dotujący nie określi
Wymagań należy odpowiednio stosować art. ]44 ustawy PZP,
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4.

Zasady udzielania zamówień do wysokości 30 000 euro netto są uzależnione od szacunkowe.j
wartości zamówienia. Szacowanie waności zamówienia następuje z należytą starannością w
oparciu o ceny rynkowe z uwzględnieniem zamówień uzupełniaiących, Zabroniony jest podział
zamówienia publicznego w celu obniżenia jego wańości szacunkowej, a tym samym unikania
przęprowadzania proceduly przetargowej lub rozeznania rynku. Ustalając wartoŚĆ szacunkową
zamówienia osobno dla kźdej z 3 grup: dla usług, dostaw oraz robót budowlanych należy:

-+ łączyć zamówienia w sytuacji kiedy są one tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie,

-+ łączyó zamÓWienia realizowane w tym samym okresie.

-+ brać pod uwagę moźliwość wykonania zamówienia publicznego przezjednego wykonawcę"

-+ w przypadku udzielania zamówień w częściach. sumować Wańości szacunkowe zamówień
będącychjego częściami składowymi w celu ustalenia ich sumarycznej wartości.

Wyróżnia §ię 3 grupy Wartości żamówień (wańość netto):

-+ od 2 000 do 20 000 zł (włącznie).

J powyźej 20 000 do 50 000 zł (Włącżnie),

J powyże.j 50 000 zł do 30 000 euro (Włącznie).

ZAMOWIENIA od 2 000 zl do 20 000 zl

Udzielając zamówień o ww. wańości, zaleca się stosować zasadę racjonalnego, efektywnego i
przejrzystego wydatkowania z jednoczesnym zachowaniem zasady uzyskiwania najlepsżych
efektów poprzez:

r w§lepnie os/aco\^ac rynlorłą rłanoŚĆ zamówienia.
. skierować do co najmniej dwóch potencjalnych wykonawców zap)4ania ofertowe (bądź

wydtukować ze stron intemetowych minimum dwóch wykonawców aktualne cenniki).
wybrać w oparciu o kr}tefia oceny najkorzy§tniejszą spośród złożonych ofert. sporządzić
notatkę z przeprowadzonych czynności i przedstawićją do akceptacji dyrektorowi GPN,
Wybrana oierta nie może przekraczać oszacowanej Wańości rynkowej, W przypadku
złożenia tylkojednej Ważnej oferty przeprowadzone czynności zachowują swoją ważność i
złożona ofeda może zostać uznana za najkorzystniejszą, pod Warunkiem. że ogłoszenie o
poĘpowaniu wczeŚniej zostało zamieszczone na stronie internetowej Parku.

. ogłoszenie wyników przeprowadzónego rozęznania na stronie intemetowej GPN - pod
warunkiem, iż uprzednio umieszczono także ogłoszenie o wsuczęciu takiej procedury.

. sporządzić projekt umowy i przedłożyć go dyrektoro\łi GPN

. zg.omadzenie w jednym p|iku sporządzonych w ramach wykonywanych czynności
dokumentów potwierdzających fakt wyboru wykonawcy poprzez zastosowanie rozeznania
rynku (przygotowanie dokumentów do zarchiwizowania)
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ZAMoWIENIA od 20 000 zl do 50 000 zl

Udzielając zamówień o ww, wartości. żaleca się stosować zasadę racjonalnego. efektywnego i

pEejrzystego wydatkowania z jednoczesnym zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych
elektów poprzez:

. ustępnie oszaco\^anie waności uamówienia.

. wystąpienie z pisemnym wnioskiem do dyrektora GPN o wszczęcie procedury w celu
udzielenia zamówienia_

. upublicznienie ogłoszenia na stronie intemetowej GPN o wszczęciu procedury. i zaproszenie
do składania ofert.

. Wybranie W oparciu o kr}teria oceny najkorzystniejszej ofeńy spośród złożonych ofert.
sporządzenie protokołu z przeprowadzonych czynności i przedstawienie go do akceptacji
dyrektorowi,

. upublicznienie ogłoszenia na stronię intemetowęj GPN o wyborze najkorzystniejszej ofeńy
po zatwieldzeniu protokołu przez dyrektora GPN.

. sporządzenie projektu umowy i przedłożenie go dyrektorowi

. zgromadzenie w jednym pliku sporządzonych W ramach wykonywanych czynności
dokumentów potwierdzających fakt wyboru wykonawcy poptzez zastosowanie rozeznania
rynku (przygotowanie dokumentów do zarchiwizowania),

ZAMÓWIENIA od 50 000 zł do 30 000 euro

Udzielając zamówień o Ww, wartości, !ąĘry_qhlig49lyid§ stosować zasadę konkurencyjności
(wskazaną w p, § 4 ust. 2a ninieiszego regulaminu) oraz racjona|nego, efektywnego i
przejrzystego wydatkowania z jednoczesnym zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych
efektów poprzez stosowanie ogólnych warunków realizacji zamówień publicznych wskażanych
w aktualnych wytycznych Ministra lnfrastruktury i Rozwoju (określonych w dalszej części
skrótem wyłczne) oaz zasady określone w p. § 4 ust. 2b niniejszego regulaminu. a więc
dotyczące:

o szacowania wartości zamówienia.
o opisu przedmiotu zamówienia.
o terminóWpostępowania,
o dostępu wszystkich wykonawców do informacji zwlązanej z prowadzonym

postępoWaniem,
o warunków udziału w prowadzonym postępowaniu.
o Ęteriów oceny ofert,
o zapisów urnownych dot. nalicżania kar za nienależyte wykonanie zamówienia.

Udzielanie zamówienia polega na:

. !\ 5tępn) m oszaco\^aniu t\aności Zamó\Ą ienia,
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wystąpieniu z pisemnym wnioskiem do dyrektora cPN o wszczęcie procedury W celu
udzielenia zamówienia.

upublicznieniu ogłoszenia o rozpocżęciu ww. procedury. a następnie o jej wyniku na stronie
intemetowej GPN oraz W bazie konkurencyjności na stronie internetowej ministra
właściwego ds, rozwoj u regionalnego,

wyb.aniu w oparciu o kryteria oceny najkotzystniejszej oferty spośród złożonych ofert,
sporządzeniu protokołu z przeprowadzonych czynności i przedstawienie go do akceptacji
dyrektorowi,

upublicznieniu ogłoszenia na stronie internetowej GPN o wyborze najkorzystniejszej oferty
po zatwierdzeniu protokołu przez dyrektora GPN.

sporządzeniu projektu umowy i przedłożenie go dyrektorowi

zgromadzenie W jednym pliku sporządzonych w ramach wykonywanych czynności
dokumentów potwierdzających fakt wyboru Wykonawcy poprzez zastosowanie rozeznania

rynku (przygotowanie dokumentóW do zarchiwizowania).

5. Zasady ogólne d|a wszystkich Ww. grup postępowań:

a) łybór wykonawcy odbywa się na podstawie przeprowadzonej plocedury rozeznania rynku
(za wyjątkiem zamówień wyłączonych w oparciu o art. 4 p. 1-2a; p, 3a, b. i-l; p. 4; p. 5-8c;
p.l0-14 PZP), w oparciu o otrzymaną co najmniej ] ważną, a więc spełniającą wymogi
ogłoszenia ofenę,

b) w przypadku braku minimum 1 wżnej oferty spełniającej wymogi ogłoszenia. procedura
wyboru wykonawcy ulega po\vtÓrzeniu - po uprzednim spisaniu stosownego protokołu,

c) brak ważnej oferty w poMórzonym postępowaniu skutkuje unieważnieniem procedury
zap}tania i w konsekwencji umożliwia Zamawiającemu udzielenie zamówienia na zasadzie
swobodne8o wyboru Wykonawcy - po uprzednim sporządzeniu stosownych dokumentów
przez osobę zajmującą się merytorycznie tematem zamówienia,

d) w przypadku zaistnienia tzw. konfliktu interesów należy stosować żasady określone w
wylycznych,
w prżypadku odstąpienia wyłonionego w procedurze rozeznania tynku wykonawcy od
zawarcia umowy, dopuszcżonajest możliwośćjej żawarcia bez ponownego przep.owadzania
procedury wyboru z następnym W rankingu wykonawcą. którego oferta w prowadzonym
postępowaniu uzyskała kolejne miejsce. W przypadku kiedy W prowadzonym postępowaniu
złożył ofeftę tylko jeden wykonawca, który uchyla się od jej zawarcia lub w wyniku
uchylania się wszystkich po kolei wykonawców, którzy złożyli ofefty spełniające postawione
warunki, dopuszcza się realizację zamówienia W oparciu o zapisy w p. 5c.
udzielenie zamówienia następuje na podstawie zawartęj pisemnej umowy cywilno-prawnej.
nię jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że w zapytaniu
ofęrtowym została przewidziana możliwość dokonania takiej zmiany oraż zostały określone
warunkitakiej zmiany,

h) istnieje możliwość udzielenia wykonawcy wylonionemu w trybie zasady konkurencyjności
zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekaczającej 50% waftości
żamówienia publicznego określonej w umowie zawańej z wykonawcą, o ile te zamówienia

e)

0
c)
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publiczne są zgodne z przedmiotem zanówienia publicznego podstawowego oraŻ możliwość
udżielenia takiego zamówienia publicznego Zoslała przewidziana w żapytaniu oleńowym
oraz W umowie z wykonawcą. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosorłanie
zasady konkurencyjności.

i) istnieje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych
zamówień publicznych dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i

nieprzekraczających 50o% wartości realizowanego zamówienia publicznego, niezbędnych do
jego prawidłowego Wykonania. których wykonanie stało się konieczne na skutek s}tuacji
niemożliwej wcześniej do pżewidzenia, jeżeli:

) z przycżyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od
zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiemie Wysokich
kosztów lub

) Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia
dodatkowego.

W ww, sluacjach nie zachodzi konieczność ponowne8o stosowania zasady
konkurencyjności.

Warunkiem udzielenia zamówienia na roboty budowlanejest posiadanie stosownej dokumentacji
technicznej Wmz z przedmiarem robót i kosztofysem inwestorskim, E\ł,entualne zap),tanie o cenę
do potencjalnych wykonawców wysyłane jest wmz z przedmiarem robót, Przedmiar ten stanowi
podstawę do \łyceny ofefty składane.j przez wykonawców.

Dokumentacja z postępowań rozeznania rynku przechowywana jest u pracownika mer}torycznie
odpowiedzialnego za realizację danego zarnówienia przez okres wyma9any pftez
finan§ującego/dotującego zamówienie. Po tym okresie jest przekazywana do archiwum
zakładowego.

Wykonawcy mogą składać ofeńy w formie/formach wskazanei w upublicznionym ogłosżeniu:
pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną.

9. ocena złożonych i spełniających Wymogi ogłoszenia ofert dokonywana jest pop.zez ich
porÓWnanie przy pomocy krytelium oceny. Podstau,owym kryterium jest cena ofeńy (cena
jednostkowa brutto lub koszt całkowity brutto realizacji danego zadania), Do oceny złożonych
ofert można zastosować oprócz ceny oferty także inne pomocnicze kryteria uwzględniające
zasadę wskazanąw § 4 p. 2.

]0.Do czynności podejmowanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia orżź wobec
wykonawców uczestnicących w postępowaniu, a takźE do zAwierania umów w lplawach takich
zamówień. stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

1 ]. W przypadku zamówień udzielanych w związku z realizacja projektów. których finansowanie
jest uzależnione od zachowania zasad odmiennych lub dalej idących niż Wyżej określone -
stosuje się zasady wymagane przez Finansujących/Dotujących.

]2. Wymóg rozeznania lynku nie ma zastosowania do indywidualnych form podnoszenia
kwalifikacji (szkolenia indywidualne, studia. etc.) w których uczestniczy nie Więcej niż 5-ciu
pracownikóW GPN.

6,

7,

8.
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13. Jeśli pząrowadzenię pfoa€du.y pzęznanią rynku nie j6st rnożliwe z obiektywnych przycz;,n,
realizacja d8nego ząłnówienia jeśt możli\aa pod wanrnkiem §pi§ania notatki służbowej
zswiersJącej w §wej t ęści stosowne uzasadnięnic i przedstawienie jej do akoaptacji dyreldorowi
cPN.

14. W §prąwąch lieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiążują alcualne wJĄ€zre Ministrą
In&astruktury i Rouwoj u.
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1.

4.

5-

2.

3.

ZAMÓWIENIA FINANSOWANE Z WŁASNYCH ŚRODKÓW

- o wartości szacunkowej do 30 000 € netto

§5.

Wydatkowanie środków publicznych (okreśIane w dalszej części skrótem ,,wydalkowafiie'^),
których wartość szacunkowa nie pżek€cza progu określonego W art. 4 p.8 PZP, tj,
równowartości kwoty 30 000 euro netto (Wg Wartości przelicznika z euro na złoty określanego
tozpolządzęniem Prezesa Rady MinistróW) - w skali całego roku budżetowego], są dokonywane
na podstawie procedur okeślonych niniejszym regulaminem - za wyjątkiem:

c zakupu materiałóW biurowych,
o dostaw gazu,
o dostaw energii elektrycżnei,
o usług zWiązanych z telekomunikacją pfzewodową
ó opłat wynikającymi Z uż)tkowania bezprzewodowej sieci radiołączności
o obsługiprawnej,

W przypadku zamóWień, których przedmiotem jest świadczenie usług związanych z
repręzentacją Zamawiającego przed sądami. organami administracji publicznej, organami
ścigania lub usług nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót budowlanych, w
prżypadkach uzasadnionych interesem Zamawiającego z poszanowaniem zasad celowegoJ
oszczędnego i efektywnego dokonyrvania wydatków, dopuszcza się udzielania ww. zamówień
(usług) zpominięciem postanowień niniejszego regulaminu,

l|ydatkou,anie jest wykonywane w oparciu o zasadę efektywnego zaźądzania finansami w
sposób racjonalny i efektywny gwarantujący o§zczędność i celowość.

Rea|izacja zamóWień o wańości powyżej 2 000,00 zł netto wymaga upźedniego za\łarcia
pisemnej umowy.

Przed rozpoczęciem procedury wyłonienia wykonawcy na:

a) roboty budo\łlane wymagane jest ustalenie ich waności szacunkowej na podstawie
aktualnego kosżorysu inwestorskiego (Ważnego 6 m-cy od jego sporządzenia). Publiczne
ogłoszenie o rozpoczęciu procedury wyboru wykonawcy na realizację wW. robót musi
zawierać załączony prżedmiar tych robót umożliwiający Wykonawcom ustalenie kwoty
ofertowej.

b) dostawy lub usługi wymagane jest
rozeznania cen rynkowych.

ustalenie ich \łaności szacunko\łej na podstat!ie

w p.zypadku przewidywalnych w skali daneso roku budż€lowego :auóvień legp samego rodzaju. wańość
yyclalko\9ania jesr s!ńoqana. A wie..ama|ienia przewidytvalne w skali danego roku budż€towego nie mogą być
dzielone w celu obniżenia ich jednostkowej ulaftości wy(latko\ljania i w konsekwencji uniknięcia przeprowadzenia
jakiejkolwiek procedury opisanej niniejszym relulaminern,

sn'ona i4 / 2l



ó, W zależności od szacowanej wartości usługi/dostawy/roboty budowlanej (określanych rv dalszej
części skrótem za,r?ó!l,iellie), v\dalko,||anie do wvsokości .30 000 euro netto leaIizowane .iest W
oparciu o nw. zasady:

a) o wartości do l5 000,00 zł netto bez żadnej wewnętrznej p1,ocedury.

b) o wai,tości szacunkowej mieszczącej się w przedziale wańości polryżej 15 000,00 zł netto do

30 000,00 € netto - \! oparciu procedurę opisaną rł p,7 - l2 niniejsżego paragrafu,

7, Plocedura wyłonienia tvykonawcy w celu udzielenia zamótvień opisanych \v p, 6b lvykonylvana
jest przez placorvnika CPN odpowiedzialnego merytorycznie za ich realizację. Wykonylvanajest
ona rł oparciu o nW, zasady żtliążane z przeprowadzeniem lozeznania rynku (określonym w
dalszej części skrótem ro:eznanie)|

a) rozpoczęcie procedury lozpoczyna się od zamieszczenia ogłoszenia o prowadzonym
ro:eznalliu na slJonie internetolvej Corczańskiego P.N. Po.iego uamieszczeniu ogłoszenie to
może zostać prżesłane drogą elektronicuną lub pocżową do potencjalnych \łykonawców
zamóvienia. Dopuszcza się rozpoczĘcie procedury bez zamieszcuania ogłoszenia na stronie
internetowej GPN pod warunkiem pfzesłaniajego elektronicznei wersji drogą mailową do co
naj lnn iej trzech potencjaln)ch w)kona$co!\.

b) w uzasadnionych przypadkach. na pisemny wniosek osoby zajmującej się mer}torycżnie
tematem zamóWienia. dążąc do uzyskania jak najlepszej jakości usługi. dostaw lub robót
budowlanych. dopuszcza się Wysłanie ogłoszenia W formie pisemnej (pisma) lub drogą
elektroniczną (skanu pisma) do minimum 3 potencjalnych vvykonawcó\\,. beż obowiązku
zamiesżczania ogłoszenia na stlonie internetowej GPN. Wyboru Wykona\!cy dokonuje się w
oparciu o co najmniej jedną zloźoną W teinil]ie i lvażną ofeńę spełniającą u)mogi żawane \\
ogłoszeniu.

c) ocena złożonych olert dokonywana jest poprzeu ich porównanie plzy pol]]ocy klyeriów ich
oceny. Podstarvowym kryterium jest nainiżSza cena oferty (cena j ednostkowa brutto lub koszt
całkowity brutto realizacji danego zamówienia). Do oceny złożonych ofert można zastosować
oprócz ceny oferty lakże inne ponrocnicze kryteria, Plz ęte do oceny ofert kryteria muszą
być llprzednio wskazane/opisane !v ogłoszeniu dot. zapytania ofeńowego ż podaniem ich \łag
oraz sposobu wyliczania na ich podstawie punktacji ofęń,

d) minimalny termin skladania ofet z wykorzystaniem drogi elektronicznej wynosi co najmniej
3 dni. a pisemnej co najmniej 7 dni licząc od daty umieszczenia ogłoszenia na stronie
internetowej cPN. Wrł, terminy liczone są rvg zasad wynikających z at1. l l0 l l6 ustawy z
dnia 23.04. l 964 r.,^Kode k\ q:'ri lnv" (tekstjedn. Dz, lJ. z 20 l 6 r. poz. 380).

e) ofeny mogą być otruymywane W postaci pisemnej lub elektroniczlrej (w tbrmie skanu
pisemnego dokumęntu). co należy uprzednio sprecyzować W ww, ogłoszeniu. lch otrvarcie (w
prżypadku ofert pisemnych) dokonywane jest jednoosobowo przez osobę odpowiedzialną
mer},torycznie za realizację prżedmiotowego zamówienia. Nie dopuszcza się do
przeprowadzania rozeznania w oparciu o przeplowadzoną ustną rozmowę.

t) brak vvażnej ofeńy prowadzido powórzenia w\ł, plocedury _ po uprzednim spisaniu stosownej
notatki służbowej iprzedłożeniujej do akceptacji dyrektorowi GPN,
Nieelbktywne (bez wyboru wykonawcy) przeplowadżenie dwóch kolejnych po sobie
rozeznań unożliwia Zamawiającemu dokonanie przedmiotowego 3ankin,ieniu na zasadzie
swobodnego wyboru rvykonalvcy pod Warunkiem uprzedniego spisania stoso\\,nej notatki i

przedstawienie.jej do akceptacji dyrektorowi GPN,



c) Wybór wykonawcy spośród złożonych ważnych ofert cenowych , z zastlzeżęniem podpunktu
g), następuje w oparciu o sporżądzony i pisemnie zaakceptowany przez dyrektora GPN
protokół (wg zał. nr 3) z przeprowadżonego rozeznan ia, za''\ierającą propozycję Wyboru wraz
ż !ż^sadnięnięm. Zalącznikami do w notatki są złożone ofeńy cenowe. Nie dopuszcza się
do prowadzenia negocjacji cenowych z wybranym wykonawcą - po terminie złożenia ofert
cenowych (wg zał. nr 3),
w przypadklr, gdy kwota najniższej ze złożonych ofeft pżekrocży próg 30000 € netto.
postępowanie zostaje unieważnione, W takiej sytuacji w celu udzielenia przedmiotowego
zamówienia należy przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadami

h)

określonymi w PZP.
i) ogłoszenie o wyniku rczeznania zostaje umieszczone na stlonie internetowej CPN i .jest

przesyłane do \łykonawców drogą elektroniczną ]ub pisemnie.

8. Dokumentacja z ww. tozeznań przechowywana jest u pracownika mer}torycznie
odpow iedzialnego za reali7ację daneco zamó\-ienia.

9. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizac)ę zamóu,ienia z pominięciem opisanE
procedury. W takiej sytuacji podstawą realizacji zamówienia do Wysokości 30 000 euro nettojest
akceptacja dyrcktora GPN wyrażana pisemnie na podstawie sporżądzonego odpowiedniego
pisemnego wniosku. Wniosek ten musi zawierać w swej treści uzasadnienie realizacji danego
zamówienia bez stosowania prccedury rozeznania, Jest on sporządżany i przedkładany
dyrektorowi GPN w celu akceptacji przez osobę merytorycznię odpowiedzialną za realizację

l0, Przez uzasadnione przypadki wskazane w p. 9 rozumie się wszelkie zdarzenia nagłe (np. awarie.
klęski żywiołowe)" których wcześniej nie można było przewidzieó. powodujące negatywne
skutki dla posiadanych urządzeń, sprzętu lub infrastruktury technicznej. które wymagają
podjęcia czynności zabezpieczalących przed dalszymi negat).wnymi skutkami rvysrępującej
awarii lub podjęcia niezwłocznej naprawy, a także natychmiastowego usunięcia skutków
zaistniałej klęski żywiołowej,

ll. Wańość zamówień udzielanych w oparciu o rozezfulnie, nie może przekraczać granicznych
waności określonych w § 5 p, 6b.

12. Do czynności podejmowanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz wobec
wykonawców uczestniczących w postępowaniu. a także do zawierania umów w sprawach takich
zamóyrień, stosuje się przępisy Kodeksu Cywilnego.



§PRAWY POZOSTAŁE

§6.
l. Do wszelkich pozostałych kwestii, których nie określ8 niniej§zy regulamin, a Zgtięałrych z

udzielani€m zamówień publicznych (z wyłączcniem zamówień o wartości §zacunkowej poniżej
30 000 euro netto) - śosuje §ię u§tawę z dni! 29.01.2Ń4 r. ,,Pfawo zamówień publicznyclł'
(tekt jednolity w Dz.U . z2013 r- poz. 907 z póżn iejszym i zm ianami) oraz przepisy wykonawcze
do tej ustawy.

2. Traci moc dotychczas obowiązujący regulamin z dnia 30,04.2014 r. - dotyczący prz€dmiotowej
sprawy, a wprowadzony zarz4dzeniem dyrektora GPN nr l4120l4.

ZATWiERDZAM:

Poęba Wlk., dnia: 30 grudnia 20l6 r.

hlacżni*r:

I. Requlanin płacy Konisji Plzelargowej w GPN.
2. Wz& zapylania cenowego - w oparciu o Podslawowe kryenun oceny del,
3. wzof plolo*olu z ro?:rM ia cenowego

DYREKToR
8srr*t,§g*§Ł
, .ll^nwr ioa^"6 '

o
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REGULAMIN
pracy Komisji Przetargowej

w Gorczańskim Parku Narodowym

podstawa prawna: ustawa z 29 stycznia 2001 r- ,.?rawo zamóvień publicznych" (tekst jednolity
Dz. U. 2 2a15 f., poz. 2 l6J, z późniejszymi .mianami) - określana ł dalszej
części skrótem PZP

§1.

1. Komi§ja Przetargowa - żwana w dalszej części regulaminu Kom7łq, jest powołana zanądzeniem
Dyrektora Gorczańskiego P.N. i ma charakter stały. Jej zadaniem jest wykonywanie Wszelkich
czynności wynikających z uregulowań PZP z\,,|iązaiych z prowadzonymi postępowaniami
przetargowymi powyżej kwoty okreś]onej ait.4 p.8PZP.

2. Kolhiśja skład^ się z 3 osób. w jej skład wchodzi:
a) przewodniczący Komisji. któryfi jest osoba prowadząca pod względem formalnym

zagadnienia dotyczące realizacji zamóWień pub]icznych w Gorczańskim Parku Narodowym
(określanym w dalszej części skrótem GPN). Doje8o zadań należy:. zuołyrłanie posiedżeń Komisji.. organizacjajejpracy,
. nadzorcwanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania o udzielenie

zamóWienia publicznego,
. informowanie Dyręktora CPN o ewentualnych problemach związanych z pracami

komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,. przedstawianie Dyrektorowi GPN protokołów z prac komisji,. umieszczanie w formie elektronicznej ogłosżeń (o postępowaniu o zamówienie
publiczne oraz o udzieleniu zamówienia) w Biuletynie ZamóWień Publicznych
(określanym w dalszej części skrótem BZP), a jeśli Wartość szacunkowa przekroczy
progi określone w art. l l Prawa Zamówień Publicżnych (określanego w dalej skrótem
PZP) także w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.. sporządzanie w oparciu o art. 98 PZP rocznego sprawozdania o udzielonych
zamówieniach wysyłanych do Prezesa Zamówień Publicznych.

b) s€kretarz Komisji, którym jest pracownik prowadzący merytorycznie temat związany z
udzielanym zamóWieniem. Dojego zadań należy:. sporządzanie i prowadzenie dokumentacji z po§tępowania o udzielenie danego

zamówienia publicznego, w tym opracowanie w kolejności:
o wniosku okeślającego tryb przetargu orazjego szacunkową wańość. Wniosek ten

przedstawia Dyrektorowi GPN do akceptacji po uprzednim zatwierdzeniu go przęz
Głównego Księgowego GPN.

slrona l8 ż -]]



3,

4.

5.

o projektu specylikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej .riwz) -
zgodnego z ań. 36 PZP. Projekt ten jest przedstawiany Dyrektorowi GPN do
akceptacji, po jego uprzedniej weryfikacji plzez przewodniczącęgo i(or?rsJi pod
kątem zgodności z przepisami PZP oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

o ogłoszenia o przetargu oraz o jego rozstrzygnięciu (klófe jesl umieszcżane na
stronie internetowej GPN oraz v,7łieszane v, siedzibie Gorczańskiego P.N. na
tablicy ogłoszeniowej). ogłoszenie o wynikach przetargu jest również wysyłane do
uczestników postępowania.

o protokołu z przeprowadzonego postępowania przetargowego,
o przygotowanie stosownej umowy w celu realizacji żadania objętego

przepro\\ad7on) m poslepo\łaniem.
o przedłożenie przewodniczącemu Kołlłi kserokopii podpisanej przeż strony

przedmiotowej uńowy - w celu ogłoszenia w BZP ndżieleni^ przez
zamawiającego przedmiotouego zamów ienia

.) .z|onek Komisji będący pracownikiem Zespołu Ekonomicznego,

W przypadku:
a) zamówień spęcjalistycznych, w celu prawidłowej oceny ofen pod wzg]ędem merytorycznym

do prac w (oniii może być powołany rzeczoznawca biegły z danej dziedziny,
b) konieczności rozpatrzenia ewentualnych zap}.tań lub odwołań składanych przez

wykonawców uczestniczących w prowadzonym postępowaniu, do wW. składu Komisji może
być powołany doraźnie Radca Ptawny.

w przypadku nięobecności w dniu otwarcia ofertjednej z powołanych do staĘ r(omrsJi osób lub
kiedy osoba będąca przewodniczącym Komisji prowadzi merytorycznie żakes zadan objętych
postępowaniem przetargowym, Dyrektor GPN powołuje żarżądzeniem w miejsce takich osób
innego pracownika.

odwołanię członka Kolrlłi w toku prac o udzielenie zamówienia publicznego, może nastąpić
wyłącznie w syłuacji naruszenia przez niego obowiązków okeś|onych niniejszym regulaminem
lub złożenia wymaganego oświadczenia w oparciu o aft, 17 PZP. zktórego wnika iZ zaistniały
okoliczności. o llórych mówi ten an]kul

Niezależnie od §topnia zaawansowania prac dotyczących udzielenia zamówienia, członkowie
Kofuisji rnają obowiązek wytączyć się z jej prac w przypadku stwierdzenia zaistnienia
okoliczności określonych w Vw artykule. O tym fakcie pozostali członkowie ,<olriii
powiadamiają Dyręktora GPN. W takiej §)tuacji wszelkie czynności podjęte do tego czasu w
pTacach ronx rłi są nieważne.

Pracami (ozĘi kieruje jej przewodniczący.

W postępowaniach przetargowych określonych W § 2 p. 2 .,Regulaminu udzielania :amówień
publicznych w Gorczańskim Parku Narodouym'^ przewodniczącym Komisji Przetargowej jest
przedstawiciel Wykonawcy realizującego zamówienie wykonywania procedury przetargowej. Do
jego obowiąkóW należą zadania zaróvrno przewodniczącego jak i sekretarza Komisji określone
w § l ust. 2a i 2b niniejszego regulaminu. Członkami komisji w w/w sytuacji zostają wówczas:
a) pracownik prowadzący merytorycżnie temat związany zudzielaniem żamówień,
b) pracownik Zespołu Ekonomicznego.

6.

7.
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§2.
l. Komisja poepto,Nadza postępowanie przetargowe kolejno poprzez:

a) zapoznanie się z istniejącą dokumentacją (Wraz ze.§?i|?) oraz stwierdzenie prawidłowości
ogłoszenia przetargu.

b) otwarcie otrzymanych ofeń. ich analizę i wybranie najkorzystniejszej oferty - W oparciu o
założęnia si}l,z,

c) sporządzenie niezbędnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania przetargowego,
wymaganej przez PZP (rozdzial 5 arl_ 9ą^ \N tym protokołu z przeprcwadzonego
postępowania - w oparciu o tozporządzenie RM z dnia 26,l0.20l0 r. Dz.U.223 poz. 1458 z
późniejszymi zmianami.

d) dokonanie wyboru innej oferty w przypadku nie podpisania umowy przeż wykonawcę, który
wygrał przetarg.

§3.
Komisja rozpoczyna pfacę (postępoła ie przelalgo}le) w terminie określonym W ,lly,, w dniu
otwarcia ofeń,

Postępowanie przetargowe! prowadzone przez Komisję sklada się z następujących części:

a) jawnej, podczas której:
r przewodniczący Komrłi informuje obecnych na otwarciu ofeft wykonawców o liczbie

złożonych ofert oraz informuje o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczvć na
sfi nan5owanie zadanirDoszczególnvch zadań cześciowvch,

. odczl,tuje się nazwę i adres kolejno tego wykonawcy, którego oferta zostaje publicznie
otwierana. Po otwarciu ol'eńy odcz}tywane są te elementy ofeńy, które będą zgodnie z
siwz podlegać ocenie tzw, kryteria oceny ofert.

b) niejawnej, podczas której członkowie ,(ołr?lsJi:
. składają ośWiadczenia _ w oparciu o art, l7 ust. 2 PZP,
. dokonują szczegółowej analizy ofen i sprawdzają czy Wszystkie ofeny spełniają warunki

określone w §i)ł.? oraz wybierają najkorzystnieiszą z nich - w oparciu o zasady określone
w śrlr.Ż lub ustalają iż na przetarg nie wpłynęła Wymaga ilość Ważnych ofeń.

. sporządzają protokół (sekletarz Komisji) z przeprowadzonego postępowania. proponując
w zależności od sytuacji - wraz z uzasadnieniem wybór do realizacji zamó\łienia
konketnej najkorzystniejszej ofeńy lub unięWżnienie postępowania

Protokół ż przeprowadzonej pisemnej procedury przęta.gowej! zatwięrdza Dyrektor
GPN. Po zawarciu umowy. będącej wynikiem przęprowadzonego postępowania,
przewodniczący Komisji umieszcza stosowne ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w
BZP,

Po zakończeniu postępowania, sebetaź Komisji przygotowuje treść ogłoszenia o Wyniku
przetargu, które następnię jest umieszczane na §tronie internetowej CPN oraz Wysyłane do
uczestników postępowan ia.

W przypadku odmówienia zatwierdzenia protokołu Korr?iii przez Dyrektora cPN i/|ub
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust, ]

PZP, plzygotowanie i przeprowadzenie postępowania w Ę samej sprawje powieźa się Komisji w
zmienionym składzie.

ż.

].

3.

4.
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§4.
l. Konisja prz€dkłńa dyrektorowi GPN (w treści swojego protokołu) propozycję dotycącą:

a) wyklucz€nia z postępowania ofer€ntów w oparci!.J o aft,24 PzP,
b) odrzucenia złożonej ofeńy w oparciu o ań. 89 PZP,
c) unieważlieni€ po§tępow8nia,
d) wskazania najkorżystn iejsz€j oferty

- podając w tr€ści uzasadnienie formalno - prawne.

§5.
1. Wszęlkię pozostałe kwestie nię ujętę w tym regulaminie reguluje ustawa z29 stycznia 2004 l.

,!fulalo żąmó,łień publicznych" (tekst jednolity Dz, |J. ż 2013 t,, poz, 907, z późniejszymi
mlianami).

2. Traci moc dotychczasowy r€gulamin wprowadzony zarądzeniem nr |4/2014 Dyrektora CPN z
30.M.20l4 r.

3. Niniejszy regulamin obowiązuje z dniem jego zatwierdzenia,

TG

Poręba Wielką dnia: 30 grudnia 20ló r.

atwierdzń
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:al. tr 2

ZAPYTANIE CENOWE
dotycące zamówień poniż€j 30 000 euro netto

corczsń§ki Park N&rodowy zĄpfaszĄ do źożŁnia ofeńy ńa realizację zamówienia:

1. fumiot zamówienia (opis);

2. Tmrin r€aliz8cji z.mówienia:

3. wymĘ.ny minimalny okr€§ gwarancji:

4. Temin i foma płanrości

5. Miej§ce itermin źoŁnia oferty:

6. o§oba upow8żniona do kontaktu z wykonałcamii

7. spośób prźy8oto\łania oferty: fofma pi§ćmna w j. pol§kim.

t. Kryteńum oceny ofeńy: cerla ofeńowa (o wńoże olertr dż.ńuje rujni:sża cena\.

9. zapytanie cenowa prowadzonejesl w opaa§iu o r€gulsmin umie§zazony lla §ronie intemebwej:
hĘ/wlłlł.gorcż.nskipslŁpl,/

TRESC OFERTY

2. NIP:

3. oferuję wykonanie przedmiotu Zmówienia za cenę / cenęjednostkową (ĄiepolrebĄe s*reślić)|

nettoi.....,,,,,,,,,,.......złGlo§Tiq...,,,.,,...,,.,,,,,,,, , . . . - - - , - - , , , . . , , - , , , , . , . . . . , , . , , , . . )

brutto: ,,,,,,,,,......,,.,,,. zł (sło".ni.: ......,,,......,..,,, . . - . , . . . . . . . - , , , . . - - . , , , , . . , , , . . . , . , . , )

cena brutto zawie.a stawkę podatku vAT w wysokości: ......,,,..7o

4. oś$lińczAm, żŁ z&poznałen się z opisem przedmiotu zamówienia i akceptuję łarunki opisane \ł
żap),taniu cenowym przy realizacji przedmiotowego zamówienia,

, . dnia:

str()nii 22 l ]]

lp]ec:qlk" \1*Ml4,oru: podp6 p.-.d§^ Ęl2lo)



Wzór

Protokół ż rczeznania cenowego
zamówienia o do 30 000 euro brutto

l. w celu udzielenia zamówienia

przeprowadzono rozeznanie cenowe.
2. W dniu ...,,,,,,... zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych wykonawców
póprzęz
rożę§łanie/dostarczenie osobiste formularza zap}tania cenowego, który stanowi int€gralną część
niniejszej dokumentacji.
3. W terminie do dnia..........,,,........,.........r. do godziny.........................,.......przedstawiono poniźsze
ofefty:

5. Uzasadnienie uyboru ofeńy najkorz}slniejszej ofeny:

Poręba Wielka dn.
Sporządził :

(podpis pracownika mer}łorycznego)
(data i podpis Dyrektora GPN)
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