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Załącznik do Zarządzenia Nr Or 0050.3.2021  
Wójta Gminy Murów z dnia 15.01.2021r. 

 
REGULAMIN 

udzielania przez Gminę Murów zamówień o wartości szacunkowej  
nie przekraczającej 130 000,00 zł. 

§ 1 

Słowniczek 

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  

1) Zamawiającym - należy przez to rozumieć Gminę Murów, 

2) Kierowniku Zamawiającego - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Murów lub osoby, którym 
kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla siebie czynności na podstawie 
pisemnego upoważnienia lub pełnomocnictwa, 

3) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.),  

4) Ustawie o finansach publicznych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). 

5) Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin udzielania przez Gminę Murów 
zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000,00 zł, 

6) Dostawach - należy przez to rozumieć nabywanie produktów, którymi są rzeczy ruchome, energia 
oraz prawa majątkowe, jeżeli mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności na podstawie umowy 
sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może 
obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację, 

7) Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie 
robót budowlanych określonych w przepisach określonych w załączniku II do dyrektywy 
2014/24/UE lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą 
dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego,  

8) Usługach - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty 
budowlane lub dostawy, 

9) Pracowniku merytorycznym – należy przez to rozumieć pracownika Urzędu Gminy Murów 
merytorycznie odpowiedzialnego za realizację danego zamówienia, 

10) Środkach publicznych - należy przez to rozumieć środki publiczne w rozumieniu ustawy o finansach 
publicznych, 

11) Szacunkowej wartości zamówienia - należy przez to rozumieć wartość, której podstawą ustalenia 
jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone 
przez Zamawiającego z należytą starannością, 

12) Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 
nie posiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub 
obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie 
zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia, 

13) Zamówieniach - należy przez to rozumieć umowy odpłatne, zawierane między Zamawiającym a 
Wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Podstawą wydatkowania środków publicznych jest budżet Gminy Murów na dany rok, zatwierdzony 
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i przyjęty Uchwałą Rady Gminy Murów. 

2. Regulaminem objęte są wszystkie wydatki dokonywane przez Urząd Gminy w Murowie. 

3. Do wydatkowania środków publicznych z budżetu Gminy Murów zastosowanie mają przepisy ustawy 
o finansach publicznych. 

4. Obowiązkiem pracownika merytorycznego jest:  

1) przestrzeganie przepisów zawartych w ustawie, przepisach wykonawczych do ustawy oraz  
niniejszym Regulaminie; 

2) zachowanie bezstronności i obiektywizmu osób przeprowadzających postępowanie, równego 
traktowania wykonawców, uczciwej konkurencji, pisemności postępowania (udokumentowanie 
procedury wyłonienia wykonawcy) przejrzystości i jawności postępowania. 

5. Zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł należy udzielać w sposób celowy i 
oszczędny, z zachowaniem zasad: 

1. uzyskiwanie jak najlepszych efektów z danych nakładów, 

2. optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. 

§ 3 

Szacowanie wartości zamówienia 

1. Podstawą do ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy, bez 
podatku od towarów i usług, ustalone przez pracownika merytorycznego z należytą starannością.  

2. Dla jednorazowych usług i dostaw wartość szacunkową ustala się poprzez badanie rynku. 

3. W przypadku dokonywania wydatków na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo wartość 
zamówienia należy ustalić zgodnie z art. 35 ustawy. 

4. Wartość szacunkową dla robót budowlanych ustala się na podstawie badania rynku lub kalkulacji 
własnej, lub kosztorysu uproszczonego, lub kosztorysu inwestorskiego. 

5. Przy ustalaniu wartości szacunkowej danego zamówienia należy w sposób szczególny przestrzegać 
przepisów ustawy dotyczących zakazu dzielenia zamówienia na części oraz zaniżania ich wartości w celu 
uniknięcia stosowania przepisów ustawy. 

§ 4 

Prowadzenie postępowania 

1. Podstawą wszczęcia procedury  udzielenia zamówienia jest sporządzenie wniosku o wszczęcie 
postępowania dotyczącego zamówienia.  

2. Wniosek sporządza pracownik merytoryczny. 

3. Pracownik merytoryczny ustala szacunkową wartość zamówienia.  

4. Pracownik merytoryczny przekazuje wniosek, w celu zatwierdzenia Skarbnikowi, a następnie Wójtowi, 
który wydaje wiążącą decyzję dotyczącą zgody na realizację zamówienia.  

5. Pracownik merytoryczny prowadzi i dokumentuje procedury związane z udzieleniem zamówienia.  

§ 5 

Zamówienia o wartości do 20 000,00 zł  

1. Postanowień niniejszego regulaminu nie stosuje się do zamówień, których wartość szacunkowa nie 
przekracza 20 000,00 zł, za wyjątkiem zamówień współfinansowanych ze środków pomocowych Unii 
Europejskiej. 

2. W tym przypadku Zamawiający dokonuje wyboru wykonawcy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, 
przestrzegając przy tym zasad określonych w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 
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3. Wydatkowane środki należy udokumentować stosowną fakturą, a w przypadku usług bądź robót 
budowlanych, winna być sporządzona umowa z Wykonawcą. 

§ 6 

Zamówienia o wartości powyżej 20 000,00 zł do 130 000,00 zł  

Ustala się następujące tryby udzielania zamówienia: 

1) dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej 20 000,00 zł do 30 000,00 zł – rozeznanie cenowe; 

2) dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej 30 000,00 zł do kwoty nie przekraczającej 130 000,00 – 
zapytanie ofertowe. 

§ 7 

Rozeznanie cenowe 

1. Rozeznanie cenowe to tryb udzielenia zamówienia, w którym cena jest jedynym kryterium wyboru 
dotyczącym przedmiotu zamówienia, w szczególności, gdy przedmiot zamówień dotyczy robót 
budowlanych, dostaw lub usług powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych. 

2. Rozeznanie cenowe musi obejmować, co najmniej trzech wykonawców, których profil prowadzonej 
działalności gospodarczej odpowiada przedmiotowi zamówienia.  

3. Rozeznanie cenowe może zostać przeprowadzone w dowolnej formie np. w formie sondażu 
telefonicznego, internetowego lub pisemnego (pisemne oferty  przesłane pocztą, w formie faksu lub 
korespondencji prowadzonej drogą elektroniczną) oraz na podstawie wszelkich możliwych źródeł 
informacji np. aktualnych katalogów cenowych. 

4. Z rozeznania cenowego przeprowadzonego w dowolnej, wybranej przez siebie formie sporządzona 
zostaje notatka służbowa.  

5. Zaakceptowanie notatki przez Kierownika zamawiającego stanowi podstawę do udzielenia zamówienia 
na przedmiot rozeznania.  

6. W przypadku ww. zamówień, nie ma obowiązku zawierania umowy w formie pisemnej, chyba, że wystąpi 
jedna z niżej wymienionych okoliczności: 

1) przedmiot zamówienia jest złożony i/ lub skomplikowany, 

2) celowe jest potwierdzenie: warunków oraz terminu/ okresu wykonania zamówienia, okresu 
i odpowiedzialności wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji lub rękojmi, odpowiedzialności 
wykonawcy z tytułu niewłaściwego wykonania zamówienia, sposobu  i terminów dokonywania 
rozliczeń lub innych ustaleń stron umowy.  

3) do zawieranych umów stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

7. W przypadku gdy nie zawiera się umowy w formie pisemnej, potwierdzeniem udzielenia zamówienia są 
zlecenia i faktury lub rachunki wystawione przez wykonawców, których kopie stanowią załączniki do 
dokumentacji postępowania. 

§ 8 

Zapytanie ofertowe 

1. Zapytanie ofertowe to tryb udzielenia zamówienia, który polega na skierowaniu zaproszenia do składania 
ofert w formie pisemnej do określonej liczby wykonawców. Zaproszenie określa w szczególności 
przedmiot zamówienia i warunki jego realizacji oraz termin i miejsce składania ofert, a także kryteria 
oceny i wyboru ofert. 

2. Zaproszenie do składania ofert może być kierowane do wykonawców za pośrednictwem poczty, faxu, e- 
mailem lub zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.  

3. Zaproszenie należy skierować do minimum trzech wykonawców, których profil prowadzonej działalności 
gospodarczej odpowiada przedmiotowi zamówienia.  
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4. Wykonawcy składają oferty w terminie, miejscu oraz na zasadach przewidzianych w zaproszeniu.  

5. Postępowanie uznaje się za ważne, w przypadku gdy na skierowane zapytanie ofertowe odpowie 
przynajmniej jeden  wykonawca, który złoży ofertę odpowiadającą wymaganiom podanym w zapytaniu.  

6. W przypadku  natychmiastowej potrzeby udzielenia  zamówienia, zapytanie ofertowe może być 
skierowane w formie ustnej osobiście lub telefonicznie do mniej niż 3 (trzech) wykonawców, niezależnie 
od wartości zamówienia. Oferty w takim przypadku również mogą zostać złożone ustnie. 

7. W przypadku, gdy zamówienie może zostać udzielone wyłącznie jednemu wykonawcy z przyczyn 
technicznych o obiektywnym charakterze, zamówienia udziela się po przeprowadzeniu negocjacji 
z wybranym wykonawcą. 

8. Przy udzielaniu zamówienia w sposób określony w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu wymagane jest 
pisemne uzasadnienie w związku z odstąpieniem od zasad określonych w niniejszym regulaminie. 

9. Na podstawie przeprowadzonego zapytania wybrany zostaje wykonawca, który złożył najkorzystniejszą 
ofertę. 

10. Z przeprowadzonej procedury sporządzony zostaje protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty, który 
przekazuje się do Kierownika zamawiającego w celu akceptacji.  

11. Zaakceptowany protokół jest podstawą do sporządzenia umowy na realizację przedmiotu zamówienia. 

§ 9 

Zasady szczególne odnoszące się do postępowań określonych w §§5-7 

1. Zamawiający może skierować zapytanie lub propozycję zawarcia umowy do jednego, konkretnego 
wykonawcy, z pominięciem trybów postępowania wskazanych odpowiednio w § 5 - § 7 niniejszego 
regulaminu, w następujących wypadkach: 

1) zamówień obejmujących zawieranie umów na spotkania autorskie, wykłady, wystąpienia lub 
w innych przypadkach, gdy możliwe jest powierzenie wykonania zadania, w szczególności 
w zakresie działalności twórczej lub artystycznej, określonemu Wykonawcy; 

2) zamówienia składanego Wykonawcy, który uprzednio wykonywał umowę danego typu na rzecz 
zamawiającego i z uwagi na sposób jej wykonania, jakość usługi, spełnienie oczekiwań 
zamawiającego oraz realizację zadań o charakterze ciągłym lub wymagającym kontynuacji, celowe 
i zasadne jest zawarcie umowy z tym Wykonawcą na kolejne zamówienie tego typu.  

2. Udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w ust. 1, dokumentuje się w postaci notatki 
służbowej, podlegającej zatwierdzeniu przez Kierownika zamawiającego. W notatce służbowej należy 
w szczególności wskazać okoliczności uzasadniające odstąpienie od stosowania Regulaminu.  

3. Udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie zwalnia od stosowania zasad 
dokonywania wydatków wynikających z innych aktów prawnych, w szczególności dotyczących 
finansów publicznych, a także wytycznych wynikających z przepisów prawnych i dokumentów 
określających sposób udzielania zamówień współfinansowanych ze środków europejskich lub innych 
mechanizmów finansowych 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Cała dokumentacja z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia przechowywana jest na 
stanowisku pracownika merytorycznego. 

2. Wzory dokumentacji związanej z postępowaniami prowadzonymi na podstawie niniejszego Regulaminu 
stanowią załączniki do regulaminu: 

1) Wniosek o wszczęcie procedury udzielania zamówienia publicznego, 

2) Notatka z przeprowadzonego rozeznania cenowego w celu udzielenia zamówienia publicznego o 
wartości od 20 000,00 zł do 30 000,00 zł, 
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3) Zapytanie ofertowe, 

4) Formularz oferty, 

5) Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 
kwoty 130 000,00 zł, 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania przez Gminę Murów  
zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000,00 zł. 

Murów, dnia …………………………….. 
Nr sprawy .……………………… 
 

WNIOSEK O WSZCZĘCIE  POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

1. Imię i Nazwisko/ stanowisko osoby wnioskującej: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. Nazwa zamówienia 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w razie potrzeby załączyć dokumenty dodatkowe) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

4. Wartość zamówienia: 

• data ustalenia wartości: ……………………………………………… 
Netto   - ……………………… 
VAT   - ……………………… 
Brutto   - ……………………… 

 

• szczegółowa kalkulacja wartości szacunkowej zamówienia  
Wartość szacunkowa zamówienia została oszacowana na podstawie: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5. Proponowany tryb postępowania (rozeznanie cenowe/zapytanie ofertowe itp.):  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6. Termin wszczęcia postępowania i/ lub zawarcia umowy/wykonania zamówienia: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
                            
 …………………..……….      …………………………………………………………….. 
data sporządzenia wniosku                                           pieczątka i podpis osoby sporządzającej wniosek 
 

8. Zatwierdzam wniosek do realizacji 
 

…………………………………………. 
Kierownik zamawiającego 

 
 

9. Nie zatwierdzam wniosku ( należy podać uzasadnienie): 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
…………………………………………………….. 

Kierownik zamawiającego  
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                                                                        Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania przez Gminę Murów  
zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000,00 zł. 

 
 
Znak sprawy………………………………     Murów, dnia ……………………. 
 
 
                                 Notatka z przeprowadzonego rozeznania cenowego  
        w celu udzielenia zamówienia o wartości od 20 000,00 zł do 30 000,00 zł 
 
 
1. Przedmiot zamówienia:  
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. W dniu …………………………. rozeznano rynek w formie:*  
     a) sondażu telefonicznego 
     b) sondażu internetowego (wykaz stron w załączeniu), 
     c) sondażu pisemnego (pisemne oferty np. w formie faxu lub korespondencji prowadzonej drogą           
         elektroniczną) 
     d) w oparciu o inne źródła, jakie…………………………………………………………….. 
 

Zebrano informacje od następujących wykonawców: 
 

 
L.p. 

 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Oferowana cena w zł 

 
Oferowana cena 
netto w zł 

 
Oferowana cena 
brutto w zł 

 
Uwagi 

1     

2     

3     

 
3. Wybrano Wykonawcę: 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
5. Z wybranym Wykonawcą zostanie/ nie zostanie* podpisana umowa. 
 
 
 

…………………………………………………..    ……………………………………………… 
Data i podpis pracownika                                                                                       Kierownik zamawiającego 
merytorycznego 
 
 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania przez Gminę Murów  

zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000,00 zł. 

Murów, ………………………………………… 

Znak sprawy ………………. 

 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

dotyczy:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Urząd Gminy Murów zaprasza do złożenia oferty na: ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………................................................................................................ 

………………………………………………………………................................................................................................ 

………………………………………………………………................................................................................................ 

(przedmiot zamówienia) 

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przewidywany termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu zamówienia: ………............................ 

Przewidywany termin zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia: ………............................ 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

• ofertę należy złożyć w formie pisemnej na załączonym do niniejszego zapytania ofertowego formularzu 
– załącznik nr 1; 

• do oferty należy dołączyć:  

− uproszczony kosztorys ofertowy* 

− inne dokumenty* 

TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ofertę prosimy przesłać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Murów, ul. Dworcowa 2, 46-030 
Murów, bądź na adres email: ug@murow.pl w terminie do ……………………………… do godziny 
………………………….. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 
wpływu ofert do Urzędu Gminy Murów. 

WYBÓR OFERT 

• przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium – 
cena ofertowa, która winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto; 

• Zamawiający przyzna zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu 
ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

DODATKOWE INFORMACJE 

• kompletna dokumentacja dotycząca przedmiotu zamówienia jest dostępna w Urzędzie Gminy Murów, 
w siedzibie tymczasowej w Zagwiździu, ul. Lipowa 68; 

• oferta winna zawierać koszty wszelkich materiałów i robót pomocniczych niezbędnych do wykonania 
zadania*;  
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• Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia każdego z zadań osobno*; 

• Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wykonania przedmiotu zamówienia lub jej części, 
w przypadku gdy kwota oferty przekroczy zabezpieczone przez Zamawiającego środki finansowe na 
przedmiotowe zadanie; 

• wszystkie obmiary robót Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terenie w uzgodnieniu zakresu 
robót z Zamawiającym;* 

• forma wynagrodzenia – ryczałtowa;* 

• osoba upoważniona do kontaktów ze strony Urzędu Gminy Murów: 

…………………………., tel. ……………………. wew. ……….., e-mail: ……....................................  

  

    

Załączniki: 

1. Zał. Nr 1 – Formularz oferty – 1 egz. 
 
Otrzymują: 

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) 

1.  Adresat 
2.  Urząd Gminy Murów – a/a 
 

 

 

 

  

mailto:budownictwo@murow.pl
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Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania przez Gminę Murów  
zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000,00 zł. 

 
  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego znak sprawy ……………………… 

z dnia ……………………… – FORMULARZ OFERTY 
 
 ….......................... 
  Pieczęć Wykonawcy 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr …………………………… z dnia ……………………………………., oferuję 

wykonanie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
(przedmiot zamówienia) 

 

1. Dane dotyczące Wykonawcy: 
Nazwa/ imię i nazwisko 

 

…................................................................................................................................................... 
 
Siedziba/ adres zamieszkania 

 

…................................................................................................................................................... 
 
Nr tel./ fax 

 

…................................................................................................................................................... 
 
NIP 

 

…................................................................................................................................................... 
 
REGON 

 

…................................................................................................................................................... 
 
Numer rachunku bankowego/ bank 

 

…................................................................................................................................................... 
 

 
2. Cena ofertowa: 
 

• cena netto: ………………………zł, słownie: ……………………………………………………………………………zł 
 

• należny podatek VAT………………….zł, słownie: …………………………………………………………………………..zł 
 

• brutto: …………………………..zł, słownie: …………………………………………………………………………..zł 
 
3. Termin wykonania: 
 

…............................................................ 
 

4. Forma wynagrodzenia - ryczałtowa. 
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5. Niniejszym oświadczam, że: 

• zapoznałem się z warunkami i wielkością zadania i przyjmuję je bez zastrzeżeń; 

• w przypadku wyboru oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym 
przez Zamawiającego oraz do wykonania zadań zgodnie z wymaganiami Zamawiającego; 

• osobą/ osobami do kontaktów z Zamawiającym, odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań 
umowy jest/ są ……………………………………………. tel./fax ………………………………….. 

 
 

…………………………………, dnia……………………..                                        
                   (miejscowość i data )                                                                              

     …………………………… 
                                                                                                                         Podpis wraz z pieczęcią osoby  

              uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
  



 
12 

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu udzielania przez Gminę Murów  
zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000,00 zł. 

Murów, dnia …………………………………….. 
Znak sprawy ………………………… 

 

PROTOKÓŁ 

Z PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE 

PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 130 000,00 ZŁ 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (NAZWA ZAMÓWIENIA): 

………………………………………………………………................................................................................................ 

………………………………………………………………................................................................................................ 

………………………………………………………………................................................................................................ 

2. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: 

 

1. Nazwy i adresy wykonawców, do których w dniu …………………… r. skierowano zaproszenie do złożenia 

oferty: 
 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

         

2. Zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej www.bip.murow.pl - data zamieszczenia*:  

 

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
* dotyczy przypadków w których zamawiający zamieścił ogłoszenie w sprawie zamówienia na stronie internetowej 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Murów. 

 

3. Dane dotyczące złożonych ofert: 

Na zapytanie odpowiedziało ………. Wykonawców, którzy w terminie do dnia ……………………… do godziny 

……………….., złożyli następujące oferty*: 

 

L.p. Nazwa i adres Wykonawcy 

Oferowana cena  

netto  

[zł] 

brutto  

[zł] 
Uwagi 

1.     

2.     

3.     

 

* jeżeli zamówienia udzielono po negocjacjach z jednym wykonawcą, należy wpisać nazwę i adres wykonawcy oraz 

zaoferowaną przez niego cenę. 

 

4. Informacje dotyczące przeprowadzonych negocjacji (data przeprowadzenia, ustalenia)*: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
* dotyczy przypadków, w których przeprowadzono negocjacje z wykonawcą. 

http://www.bip.murow.pl/
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4. WYNIK POSTĘPOWANIA (WYBÓR OFERTY): 

 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę następującego Wykonawcy: 

 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę jest kompletna i spełnia wszystkie wymagania Inwestora.  

 

 

 

 

 

…………………………..……….                                                              …………………….………………….. 
data i podpis pracownika                                                                      Kierownik zamawiającego 

        merytorycznego 

 


