
Zarządzenie nr Or.0050.78.2021 
Wójta Gminy Murów z dnia 8 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.0050.3.2021 Wójta Gminy Murów z dnia 15 stycznia 2021 r. 
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania przez Gminę Murów zamówień o wartości 

szacunkowej nie przekraczającej 130 000,00 zł. 

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§1. 

W Regulaminie udzielania przez Gminę Murów zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej 
130 000,00 zł stanowiącym załącznik do Zarządzeni Nr Or.0050.3.2021 Wójta Gminy Murów z dnia 
15 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania przez Gminę Murów zamówień 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000,00 zł wprowadza się następujące zmiany:  

1. § 5 otrzymuje brzmienie:  

„§ 5 Zamówienia o wartości do 20 000,00 zł  

1. W przypadku zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza 20 000, zł 
Zamawiający dokonuje wyboru wykonawcy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, 
przestrzegając przy tym zasad określonych w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach 
publicznych. 

2. Wydatkowane środki należy udokumentować stosowną fakturą, a w przypadku usług 
bądź robót budowlanych, winna być sporządzona umowa z Wykonawcą.” 

2. § 9 otrzymuje brzmienie:  

„§ 9 Postanowienia końcowe 
1. Zarządzenia nie stosuje się do udzielania zamówień na usługi komunalne (wywóz 

nieczystości płynnych, wywóz nieczystości stałych, dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków), telekomunikacyjne, pocztowe, radiofoniczne, telewizyjne, serwisowe (np. 
posiadanego oprogramowania) i szkoleniowe, zdrowotne, rekreacyjne, kulturalne, 
muzyczne, sportowe, reklamowe, artystyczne, hotelarskie, restauracyjne, prawnicze, 
zakupu wyposażenia biurowego, zakupu artykułów spożywczych, wydatków z funduszu 
socjalnego, organizacji zajęć w świetlicach wiejskich i ich sprzątania, utrzymania 
czystości i porządku w sołectwach, przeprowadzenia wyborów.  

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

3. 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, 

3) Zapytanie ofertowe, 

4) Formularz oferty, 

5) Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości 
nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł.” 

3. Uchyla się § 10. 

§2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 Wójt  
/-/ Michał Golenia 


