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REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW  
o wartości poniżej 14 000 euro 

 
Niniejsza procedura określa sposób postępowania w procesie udzielania zamówień 

w projekcie na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości poniżej 14 000 euro.  

Zasady  obowiązują  przy  realizacji  projektu pn. „Ochrona ptaków w rezerwatach i na 

obszarze  Natura 2000 w woj. kujawsko – pomorskim”.   

Projekt realizowany jest przez Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. 

Hallera 35, lok. 2  (adres  korespondencyjny:   ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń), zwane 

dalej TP ALAUDA 

 
§ 1 

PRZEPISY OGÓLNE 

Zgodnie  z  Wytycznymi  w  zakresie  kwalifikowania  wydatków  w  ramach  PO  IiŚ umowy,  

w  przypadku  których  nie  stosuje  się  procedury  przetargowej,  należy zawierać  w  sposób  

oszczędny  i  celowy,  zachowując  przy  tym  formę  pisemną, chyba, że przepisy szczególne 

wymagają innej formy szczególnej. Ponadto, jeżeli ogólnie  przyjętą  praktyką  jest  

zawieranie  danej  umowy  bez  zachowania  formy pisemnej, zawarcie umowy może być 

także potwierdzone dowodem księgowym w rozumieniu  przepisów  o  rachunkowości  (np.  

zakup  biletów  kolejowych, autobusowych). Przy zawieraniu wszelkich umów stosuje się 

zasady określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.  

 
 

 § 2  
SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie 

wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą 

starannością. 
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2. Za dokumenty potwierdzające, iż poniesiony wydatek jest efektywny będą uznane 

wszelkie dokumenty potwierdzające, że TP ALAUDA dołożyło należytych starań, aby 

zapewnić osiągnięcie możliwie najlepszego efektu przy możliwie najniższych w danej 

sytuacji kosztach. 

3. W przypadku umów, których wartość przekracza kwotę 2000 zł, bez podatku od 

towarów i usług, które nie zostały zawarte w drodze aukcji albo przetargu w 

rozumieniu przepisów K.c., TP ALAUDA musi posiadać, o ile to możliwe, dokumenty 

potwierdzające rozeznanie rynku, wskazujące, iż dana usługa, robota lub dostawa 

została wykonana po cenie nie wyższej od ceny rynkowej. Jeżeli w danym przypadku 

rozeznanie rynku nie jest możliwe, TP ALAUDA powinno wykazać okoliczności 

uzasadniające konieczność udzielenia danego zamówienia bez rozeznania rynku. 

4. Dokumenty potwierdzające dokonanie rozeznania rynku to w szczególności: 

skierowane do potencjalnych wykonawców zapytania ofertowe (bądź wydruk 

ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na stronie internetowej) wraz z otrzymanymi  

ofertami, czy też wydruki ze stron internetowych przedstawiających oferty 

potencjalnych wykonawców. Dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku mogą 

przyjąć w szczególności formę: pisma, wydruku listu elektronicznego, wydruku strony 

internetowej przedstawiającej oferty lub informacje handlowe (zawierającego datę 

wydruku), oferty lub informacji handlowej przesłanej przez wykonawców z własnej 

inicjatywy.  

5. Notatka potwierdzająca przeprowadzenie rozmów telefonicznych z potencjalnymi 

wykonawcami nie będzie uznawana za udokumentowanie rozeznania rynku. 

6. W przypadku wkładu niepieniężnego w postaci nieodpłatnej pracy wykonywanej przez 

wolontariuszy, podczas kontroli, na prośbę kontrolujących, TP ALAUDA powinien 

przedstawić dokumenty potwierdzające, iż koszt pracy wolontariusza nie przekracza 

wynagrodzenia za dany rodzaj pracy w odniesieniu do warunków rynkowych. 
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§ 3 
PRZEPROWADZENIE ROZEZNANIA RYNKU 

1. Zamawiający dokonuje rozeznania rynku w szczególności w oparciu o skierowane do 

potencjalnych wykonawców zapytania ofertowe bądź zamieszczenie ogłoszenia o 

zamówieniu na stronie internetowej www.alauda.org.pl  na czas nie krótszy niż 7 dni, 

wydruki ze stron internetowych przedstawiających oferty potencjalnych wykonawców.  

2. TP ALAUDA przeprowadza ocenę ofert i wybiera ofertę zapewniającą efektywność 

wydatków, tj. wydatek zapewniający osiągnięcie najlepszego efektu przy możliwie 

najniższych kosztach. 

3. Zamawiający niezwłocznie powiadamia na piśmie lub droga elektroniczną uczestników 

zapytań ofertowych o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 
§ 4 

ZAWARCIE UMOWY 

TP ALAUDA zawiera umowę z wybranym wykonawcą na warunkach określonych przez TP 

ALAUDA oraz zgodnie ze złożoną ofertą. 

 
§ 5 

ARCHIWIZACJA 

TP ALAUDA jest zobowiązane do udokumentowania przeprowadzenia postępowania, w tym 

przechowywania ogłoszenia o zapytaniu ofertowym oraz kopii wszystkich otrzymanych ofert. 

          

 

Toruń 16.11.2011                                                                                              Zatwierdził  

 
Przemysław Doboszewski 
Kierownik Projektu 

 

http://www.alauda.org.pl/

