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Załącznik do Zarządzenia Nr 10 

Starosty Staszowskiego z dnia  

26 lutego 2015 r. 

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM 

W STASZOWIE NA ZASADACH OKREŚLONYCH PRZEPISAMI USTAWY PRAWO 

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

I. Postanowienia wstępne. 

§ 1 

Zamówienia publiczne w Starostwie Powiatowym w Staszowie realizowane są na 
podstawie niniejszego regulaminu oraz na zasadach określonych przepisami: 

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.  

z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej 

podstawie, 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 

roku poz. 885 z późń. zm.), 

3) ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 121 

z późn. zm.). 

§ 2 

W rozumieniu niniejszego regulaminu określenie: 

1) ustawa - oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

2) regulamin - oznacza regulamin udzielania zamówień publicznych w Starostwie 

Powiatowym w Staszowie, 

3) Starostwo - oznacza Starostwo Powiatowe w Staszowie, 

4) zamawiający - oznacza Powiat Staszowski - Starostwo Powiatowe w Staszowie, 

5) kierownik zamawiającego - oznacza Starostę Staszowskiego działającego z 

upoważnienia Zarządu Powiatu w Staszowie, 

6) wydział merytoryczny - oznacza wydział Starostwa w rozumieniu Regulaminu 

organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Staszowie, merytorycznie odpowiedzialny 

za realizację zamówienia publicznego, 

7) naczelnik - oznacza naczelników wydziałów a także kierowników innych 

równorzędnych komórek organizacyjnych Starostwa o innej nazwie, 

8) plan zamówień - oznacza sporządzone przez naczelników, na podstawie 

przydzielonych do realizacji wydziałom środków finansowych, zestawienie obejmujące 

zamówienia publiczne jakie wydział planuje zrealizować w danym 

roku budżetowym, których wartość przekracza kwotę określoną w art. 4 pkt. 8 ustawy, 

9) plan zamówień Starostwa - oznacza zbiorcze zestawienie sporządzone przez Biuro 

na podstawie planów zamówień, 
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10) SIWZ - oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia lub inny przekazany 

wykonawcom dokument, w którym zamawiający określa zasady i warunki udzielenia 

zamówienia, 

11) Biuro - oznacza wydział odpowiedzialny, zgodnie z podziałem kompetencji określonym 

w Regulaminie Organizacyjnym, za zarządzanie procesem udzielania zamówień 

publicznych w Starostwie, 

12) UZP - Urząd Zamówień Publicznych. 

§ 3 

1. Regulamin określa wewnętrzną organizację postępowania w sprawach o udzielenie 

zamówień publicznych, których wartość przekracza kwotę, o której mowa w art. 4 pkt. 8 

ustawy (tryb ustawowy), finansowanych w całości lub w części ze środków finansowych 

będących w dyspozycji Starostwa bez względu na źródło pochodzenia tych środków. 

2. Organizację postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych, których wartość 

nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy (tryb pozaustawowy) określa 

odrębne zarządzenie.  

3. Regulamin określa zasady realizacji zamówień publicznych w Starostwie, obejmujące: 

1) kompetencje podmiotów oraz zakres ich odpowiedzialności za realizację powierzonych 

zadań w procesie udzielania zamówień publicznych w Starostwie, 

2) planowanie zamówień oraz sprawozdawczość w zakresie udzielonych zamówień 

publicznych, 

3) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

4) umowy o wykonanie zamówienia, ich realizacja i płatności z tytułu wykonanych umów, 

5) dokumentację zamówień publicznych. 

4. Wydziały merytoryczne są odpowiedzialne za realizację zamówień publicznych w Starostwie 

dotyczących ich zakresu działania określonego Regulaminem organizacyjnym. 

5. W przypadku zamówień, których realizacja leży w zakresie kompetencji więcej niż jednego 

wydziału, zadania określone w regulaminie wykonuje wydział, który realizuje zamówienie w 

szerszym zakresie przy współudziale pozostałych wydziałów. Sprawy sporne rozstrzyga 

Sekretarz Powiatu. 

 

§ 4 

Uczestnikami procesu udzielania zamówień publicznych w trybie ustawowym są: 

a) Starosta, 

b) Wydział merytoryczny, 

c) Biuro, 

d) Komisja przetargowa. 
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§ 5 

1. Wszyscy pracownicy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

zobowiązani są do stosowania obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz uregulowań 

wewnętrznych i ponoszą pełną odpowiedzialność za realizację tego obowiązku. 

2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, gdy zachowanie zasad określonych w 

niniejszym regulaminie jest niemożliwe, a podjęcie działań jest konieczne, Starosta na 

wniosek zainteresowanego może wyrazić zgodę na odstąpienie do stosowania określonych 

niniejszym regulaminem wewnętrznych zasad postępowania. Wyjątek ten nie dotyczy zasad 

określonych lub wynikających z przepisów ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na 

jej podstawie. Przypadki odstępstwa od zasad przy postępowaniach w trybie ustawowym 

rejestruje Biuro w stosownej ewidencji. 

3. Naruszenie zasad, form i trybów przewidzianych w ustawie lub regulaminie przy udzielaniu 

zamówień publicznych jest traktowane jako naruszenie podstawowych obowiązków 

pracowniczych. 

4. Naruszanie przepisów dotyczących zamówień publicznych może powodować ponadto 

odpowiedzialność karną, skarbową, dyscyplinarną lub inną, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 
II. Planowanie zamówień oraz sprawozdawczość. 

§ 6 

1. Planując zamówienia oraz ustalając tryb ich realizacji należy przestrzegać przepisów ustawy 

oraz postanowień niniejszego regulaminu, ze szczególnym uwzględnieniem, że: 

1) przy robotach budowlanych należy brać pod uwagę wartość każdej roboty budowlanej 

odrębnie, 

2) przy dostawach i usługach należy sumować wartość planowanych zamówień tego 

samego rodzaju z uwzględnieniem tożsamości podmiotowej, przedmiotowej i czasowej, 

3) bezwzględnie nie wolno dzielić zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania 

przepisów ustawy. 

2. Plany zamówień należy sporządzić w oparciu o przewidywane potrzeby i możliwości 

finansowe Powiatu. 

3. Wydziały merytoryczne w terminie 10 dni od otrzymania układu wykonawczego składają do 

Biura zaakceptowane przez kierownika zamawiającego plany zamówień. 

4. Na podstawie złożonych przez wydziały merytoryczne planów zamówień Biuro sporządza, 

plan zamówień Starostwa i przekazuje go do zatwierdzenia kierownikowi zamawiającego. 

5. W przypadku nie uchwalenia przez Radę Powiatu budżetu do końca roku wydziały 

sporządzają do 15 stycznia plan zamówień na wydatki bieżące na podstawie projektu 

uchwały budżetowej przyjętej przez Zarząd Powiatu i przedstawionego Radzie Powiatu. 

6. W razie zaistnienia sytuacji o której mowa w ust. 5 naczelnicy wydziałów niezwłocznie po 

uchwaleniu przez Radę Powiatu budżetu powiatu i sporządzeniu przez Zarząd Powiatu 

układu wykonawczego dokonują niezbędnych korekt planu zamówień oraz sporządzają plan 

zamówień obejmujący zadania inwestycyjne, ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

7. Wszelkie zmiany planów zamówień wymagają akceptacji Starosty. 

8. Zmiany zaakceptowane przez kierownika zamawiającego przekazane niezwłocznie przez 

wydział merytoryczny do Biura, zostaną wprowadzone do planu zamówień Starostwa. 
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§ 7 

1. Po zatwierdzeniu planu zamówień Starostwa, w razie zaistnienia określonych ustawą 

przesłanek, Biuro przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz 

umieszcza na stronie internetowej BIP Starostwa wstępne ogłoszenie informacyjne o 

planowanych w terminie następnych 12 miesięcy zamówieniach. 

2. Biuro najpóźniej do 15 listopada każdego roku kalendarzowego sporządza i przedkłada 

Staroście informację o realizacji planu zamówień Starostwa. 

3. Biuro w terminie do dnia 1 marca każdego roku kalendarzowego sporządza i przekazuje do 

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku 

poprzednim. 

III. Udzielanie zamówień publicznych w trybie ustawowym. 

§ 8 

1. Zadania uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

1) Starosta wykonuje kompetencje kierownika zamawiającego określone w ustawie i 

niniejszym regulaminie z upoważnienia Zarządu Powiatu w Staszowie oraz w ramach 

zadań z zakresu administracji rządowej, w szczególności: 

a) organizuje system zamówień publicznych w Starostwie, 

b) zatwierdza wniosek o udzielenie zamówienia, 

c) powołuje komisję przetargową oraz dokonuje zmian w jej składzie, 

d) podejmuje decyzje o wykluczeniu wykonawców, 

e) podejmuje decyzje o odrzuceniu ofert, 

f) podejmuje decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

g) podejmuje decyzję o unieważnieniu postępowania. 

2) W czasie nieobecności Starosty czynności, o których mowa w pkt. 1 wykonuje z 

upoważnienia Zarządu Wicestarosta. 

3) Kompetencje i zadania Starosty określone w niniejszym regulaminie nie naruszają 

kompetencji innych organów określonych odrębnymi przepisami. 

4) Wydział merytoryczny: 

a) sporządza plan zamówień (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4), przedkłada do 

zatwierdzenia i przekazuje go do Biura, 

b) przygotowuje postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie: 

- opisu przedmiotu zamówienia, w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za 

pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając 

wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, 

zgodnie z wymogami ustawy, 

- ustalenia wartości zamówienia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9, 

- ustalenia terminu realizacji zamówienia, 

- określenia warunków udziału w postępowaniu, 
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-   określenia kryteriów oceny i wyboru ofert, 
- opracowania projektu umowy, 

- wskazania źródeł finansowania, 

- opracowania wniosku o przeprowadzenie postępowania w sprawie udzielenia 

zamówienia publicznego (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3); 

c) odpowiedzialny jest za realizację umowy z wykonawcą, w szczególności: 

- dokonuje oceny i sprawdzenia należytego i terminowego wykonania zamówienia, 

- sporządza protokół odbioru przedmiotu umowy, 

- wnioskuje do Wydziału Finansowego o zwrot zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, 

- dokonuje sprawdzenia pod względem merytorycznym dokumentów finansowych, 

zgodnie z instrukcją obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów 

finansowo-księgowych w Starostwie, 

- monitoruje jakość wykonanych prac lub dostarczonych towarów w zakresie 

zapewniającym ochronę interesów Powiatu w oparciu o udzieloną gwarancje lub 

rękojmię, 

d) przedkłada do Biura informację o zrealizowanym zamówieniu, (wg wzoru stanowiącego 

załącznik Nr 7). 

5) Biuro: 

a) sporządza i aktualizuje plan zamówień Starostwa (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 

5) na podstawie planów zamówień przedłożonych przez wydziały merytoryczne, 

b) koordynuje przeprowadzanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

c) wykonuje czynności pomocnicze dla komisji przetargowej w celu sprawnego i 

prawidłowego przeprowadzenia postępowania, w szczególności opracowuje projekty 

niezbędnych dokumentów i w tym zakresie odpowiada za ich poprawność i zgodność z 

prawem zamówień publicznych, 

d) dokonuje sprawdzenia pod względem kompletności i zgodności z prawem zamówień 

publicznych wniosku o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, 

e) przekazuje do wydziału merytorycznego i do Wydziału Finansowego umowę zawartą z 

wykonawcą, 

f) prowadzi centralny rejestr postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Starostwa 

(wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6), dalej zwany centralnym rejestrem 

postępowań, 

g) prowadzi centralny rejestr umów zawartych w wyniku przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 10), dalej 

zwany centralnym rejestrem umów, 

h) prowadzi dokumentację postępowań o udzielenie zamówień publicznych, 

i) udziela pracownikom Starostwa informacji z zakresu stosowania ustawy, 

j) przygotowuje roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych dla 

UZP, 

k) współpracuje z wydziałami merytorycznymi w fazie przygotowania zamówienia 

publicznego. 



 

6 

6) Komisja przetargowa: 

a) przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, 

b) jest powoływana dla wszystkich postępowań o zamówienie publiczne, których 

wartość przekracza kwotę określoną w art. 4 pkt. 8 ustawy (wg wzoru stanowiącego 

załącznik Nr 1), 

c) organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji 

przetargowej określa Regulamin pracy komisji przetargowej stanowiący załącznik 

Nr 2 do regulaminu, 

2. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada 

kierownik zamawiającego. 

3. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiadają 

także inne osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz 

czynności związane z przygotowaniem postępowania. 

§ 9 

1. Podstawą rozpoczęcia procedury przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przez Biuro jest zaakceptowany przez Starostę lub osobę upoważnioną 

wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

2. Nie można rozpocząć postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli w planie 

finansowym Powiatu nie zostały zabezpieczone środki na realizację zamówienia lub nie 

zabezpieczono środków z innych źródeł. 

3. Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmuje wykonanie 

czynności przewidzianych ustawą i niniejszym regulaminem od momentu zaakceptowania 

wniosku o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 

momentu ostatecznego zakończenia postępowania, tj. zawarcia umowy lub unieważnienia 

postępowania. 

4. Wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wydział 

merytoryczny przekazuje do Biura w ciągu 3 dni od dnia jego zaakceptowania. 

5. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Biuro w 

zależności od trybu udzielenia zamówienia obejmuje wykonanie następujących czynności: 

1) rejestrację postępowania w centralnym rejestrze postępowań po otrzymaniu wniosku, 

2) przygotowanie dokumentacji w celu powołania komisji przetargowej, 

3) publikację ogłoszenia o zamówieniu lub przekazanie zaproszenia do udziału w 

postępowaniu, 

4) pozostałe czynności, w szczególności: 

a) udostepnienie SIWZ na własnej stronie internetowej, przekazanie SIWZ 
wykonawcom, 

b) przygotowanie otwarcia ofert, badania i oceny ofert, wyboru oferty, 

c) zakończenie postępowania tj. doprowadzenie do zawarcia umowy lub 

unieważnienia postępowania. 

d) wnioskowanie do Wydziału Finansowego o zwrot wadium. 
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IV. Umowy o wykonanie zamówienia. Realizacja i płatność z tytułu wykonania 

zamówienia. 

§ 10 

1. Do zawierania i realizacji umów w sprawach zamówień publicznych mają zastosowanie w 

szczególności przepisy ustawy i Kodeksu Cywilnego. 

2. Umowy sporządza się w niezbędnej dla danego przypadku ilości egzemplarzy, jednak nie 

mniej niż w 3, z czego dwa egzemplarze dla zamawiającego i jeden dla wykonawcy. 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które nie zostało unieważnione na 

podstawie przepisów ustawy, prowadzi do zawarcia umowy. 

4. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy musi być tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza 

określeniem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. 

5. W umowach w sprawie zamówienia publicznego należy umieścić zapisy zabezpieczające 

interesy zamawiającego, a w szczególności: 

1) zgodne z wnioskiem określenie przedmiotu i warunków realizacji zamówienia, 

2) precyzyjne określenie warunków odbioru (częściowego, końcowego) oraz ścisłe 

powiązanie ich z warunkami płatności, 

3) określenie warunków gwarancji, 

4) określenie formy dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy, 

5) zamieszczenie klauzuli dotyczącej możliwości zmian zawartej umowy, 

6) zamieszczenie klauzuli dotyczącej możliwości odstąpienia zamawiającego od umowy, 

7) zamieszczenie klauzuli dotyczącej stosowania właściwego prawa i właściwego sądu w 

przypadku rozstrzygania sporów dotyczących zawartej umowy. 

6. Projekt umowy załączony do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego musi być parafowany przez naczelnika wydziału merytorycznego oraz radcę 

prawnego pod względem formalno-prawnym. 

7. W przygotowywanych projektach umów należy przestrzegać jednolitych zasad dotyczących 

płatności, a w szczególności wskazywać w treści umowy, że wystawienie faktury przez 

wykonawcę nie może nastąpić wcześniej niż po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia 

oraz że płatność wystawionej faktury następuje nie wcześniej niż w ciągu 14 dni i nie później 

niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Starostwo. 

 7a. Ustala się następujące zasady postępowania w przypadku dokonywania płatności 

zobowiązań umownych przed datą wymagalności:  

1)    zobowiązania pieniężne Zamawiającego wynikające z umowy mogą zostać spełnione przed 

datą ich wymagalności o ile wynika to z potrzeb Zamawiającego i z jego inicjatywy,  

2)    zobowiązania pieniężne Zamawiającego wynikające z umowy mogą zostać spełnione przed 

datą ich wymagalności także na wniosek wierzyciela, pod warunkiem, że:  

a. wierzyciel wystąpi z pisemnym wnioskiem o wcześniejszą zapłatę, w którym wyrazi zgodę 

na pomniejszenie jego należności o kwotę stanowiącą równowartość dochodu 

Zamawiającego jaki uzyskałby on dysponując przedmiotową kwotą w okresie pomiędzy datą 

obciążenia rachunku Zamawiającego (tj. datą wcześniejszej płatności) a datą wymagalności 

wynikającą z umowy, oraz  
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b. jest to możliwe ze względu na potrzebę zapewnienia płynności finansowej 

Zamawiającego, w zakresie w jakim może spowodować zakłócenie spełnienie innych 

wymagalnych zobowiązań Zamawiającego;  

3)    równowartość dochodu Zamawiającego, o której mowa w pkt. 2 jest każdorazowo ustalana 

w oparciu o oprocentowanie środków na rachunku bieżącym Zamawiającego obowiązujące 

w dniu poprzedzającym dzień wcześniejszej płatności. Przy czym dla dokonania płatności 

konieczne jest uzyskanie od wykonawcy pisemnej akceptacji co do wysokości kwoty 

potrącenia.  

8. Umowy w imieniu Powiatu zawiera dwóch członków Zarządu Powiatu przy kontrasygnacie 

Skarbnika Powiatu. 

9. Zobowiązania dotyczące bieżącej działalności Starostwa zaciąga Starosta przy 

kontrasygnacie głównego księgowego. 

§ 11 

1. Podstawą stwierdzenia wykonania zamówienia publicznego jest protokół odbioru wykonanej 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

2. Protokół odbioru musi zawierać: 

1) datę sporządzenia, 

2) nazwę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy umowa, 

3) termin wykonania określony w umowie, 

4) nazwę wykonawcy, 

5) wskazanie osób dokonujących odbioru, po stronie zamawiającego oraz osób 

uczestniczących w odbiorze ze strony wykonawcy, 

6) informacje o prawidłowym wykonaniu albo niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu 

zamówienia ze szczegółowym określeniem nieprawidłowości, 

7) własnoręczne podpisy osób uczestniczących w czynnościach odbioru. 

V. Dokumentacja zamówień publicznych. 

§ 12 

1. Dokumentację postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzi się w formie 

pisemnej, na zasadach określonych ustawą oraz regulaminem. 

2. Za prowadzenie, gromadzenie i udostępnianie dokumentacji zamówień publicznych 

prowadzonych w trybie ustawowym odpowiada Biuro. 

3. Dokumentacja na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zawiera  

w szczególności: 

a) wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

b) decyzję o powołaniu komisji przetargowej, w przypadku jej powołania, 

c) ogłoszenie o zamówieniu lub zaproszenie do udziału w postępowaniu, wraz  

z dowodami ich opublikowania lub przekazania do publikacji, 

d) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 



 

9 

e) protokół z postępowania wraz z załącznikami oraz z umową w sprawie zamówienia 

publicznego, jeżeli doszło do zawarcia umowy. 

f) dokumentację dotyczącą skarg, odwołań. 

§ 13 

1. Biuro prowadzi centralny rejestr postępowań prowadzonych w trybie ustawowym. 

2. Każde postępowanie o zamówienie publiczne oznacza się kolejnym numerem z centralnego 

rejestru, który w przypadku zawarcia umowy stanowi jednocześnie jej numer. 

3. Numerację w centralnym rejestrze prowadzi się według schematu: ZP/ kolejny numer  

z centralnego rejestru / oznaczenie wydziału merytorycznego zgodne z regulaminem 

organizacyjnym / rok wszczęcia postępowania. 

4. Biuro niezwłocznie po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i 

podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą, przekazuje do realizacji wydziałowi 

merytorycznemu i Wydziałowi Finansowemu po 1 egzemplarzu umowy. 

5. Wydział merytoryczny w terminie 7 dni od dnia skierowania do realizacji faktury za 

wykonane zamówienie publiczne, przekazuje do Biura, informację o zrealizowanym 

zamówieniu, (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 7) - dotyczy zamówień udzielonych w 

trybie ustawowym. 

6. Biuro prowadzi rejestr wykonawców / podmiotów realizujących zamówienia publiczne (wg 

wzoru stanowiącego załącznik Nr 8). 

§ 14 

Dokumentację zamówień publicznych przechowuje się w sposób zgodny z 

uregulowaniami obowiązującymi w tym zakresie, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania, gwarantując ich nienaruszalność na podstawie ustawy, 

jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. W przypadku gdy w innych własnych aktach normatywnych obowiązujących w Starostwie 

realizacja zamówień uregulowana jest inaczej niż w regulaminie należy stosować 

postanowienia niniejszego regulaminu. 
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Wykaz załączników: 

1) Załącznik Nr 1 - decyzja w sprawie powołania komisji przetargowej. 

2) Załącznik Nr 2 - regulamin pracy komisji przetargowej. 

3) Załącznik Nr 3 - wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

4) Załącznik Nr 4 - plan zamówień wydziału. 

5) Załącznik Nr 5 - plan zamówień Starostwa Powiatowego w Staszowie. 

6) Załącznik Nr 6 - centralny rejestr postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

7) Załącznik Nr 7 - informacja o zrealizowanym zamówieniu. 

8) Załącznik Nr 8 - rejestr wykonawców/podmiotów realizujących zamówienia 

publiczne. 

9) Załącznik Nr 9 - ustalenie wartości zamówienia. 

10) Załącznik Nr 10 - centralny rejestr umów. 



......................................................    Załącznik Nr 1 
  Nr w centralnym rejestrze postępowań    do Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych w Starostwie Powiatowym  
w Staszowie na zasadach określonych 
przepisami ustawy Pzp 

* niewłaściwe skreślić 
 

 
 

 Decyzja w  sprawie  powołania Komisji  Przetargowej 
 

z dnia ................................  
 

§ 1 

Powołuję Komisję Przetargową do przygotowania / przygotowania i przeprowadzenia* 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: .............................  

 ......................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................... , 

w następującym składzie : 

przewodniczący –  ........................................................................................................................  

sekretarz –  ...................................................................................................................................  

członek komisji - zastępca przewodniczącego –  .........................................................................   

członek komisji –  ........................................................................................................................  

członek komisji –  ........................................................................................................................  

 
§ 2 

Komisja przetargowa działa na podstawie Regulaminu pracy, stanowiącego Załącznik Nr 2 do 

Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Staszowie na 

zasadach określonych przepisami ustawy Pzp. 

 
§ 3 

Zobowiązuje się Komisję do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy – Prawo                         

zamówień publicznych. 

§ 4 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

........................................................................... 
   (kierownik zamawiającego) 

 
 
Otrzymuj ą: 
 
Przewodniczący, sekretarz i członkowie komisji 
 



......................................................    Załącznik Nr 1 
  Nr w centralnym rejestrze postępowań    do Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych w Starostwie Powiatowym  
w Staszowie na zasadach określonych 
przepisami ustawy Pzp 

* niewłaściwe skreślić 
 

 
 



                                                                                                                            Załącznik Nr 2 
                                                                                                                 do Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych w Starostwie Powiatowym  
w Staszowie na zasadach określonych przepisami 
ustawy Pzp 

 

 

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Komisja przetargowa, zwana dalej komisją, jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego lub 
osoby upoważnionej powoływanym do przeprowadzenia lub przygotowania i przeprowadzenia 
określonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

2. Komisja przetargowa działa na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. z 2013 roku Dz. U. poz. 907 z późn. zm.), aktów prawnych obowiązujących do ustawy, regulaminu 
udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Staszowie na zasadach określonych 
przepisami ustawy Pzp oraz niniejszego regulaminu.  

 § 2 
Powołanie i skład komisji 

 

1. Komisję przetargową powołuje i Starosta w formie decyzji. 

2. W skład Komisji wchodzą co najmniej 3 osoby.  

3. Starosta spośród członków komisji wyznacza przewodniczącego i sekretarza.  

4. W skład komisji powinien wchodzić przynajmniej jeden pracownik wydziału merytorycznego oraz 
pracownik Biura zapewniający obsługę komisji.   

5. Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
postępowania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomości specjalnych, Starosta, z własnej inicjatywy 
lub na wniosek komisji przetargowej, może powołać biegłych. 

6. Dla ważności czynności podejmowanych przez komisję przetargową wymagana jest obecność co 
najmniej połowy jej składu. 

7. Członkowie komisji, biegli oraz inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego podlegają wyłączeniu, jeżeli: 

1) ubiegają się o udzielenie tego zamówienia, 

2) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub są związane z tytułu 
przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów 
zarządzających  lub  organów  nadzorczych wykonawców ubiegających   się  o udzielenie 
zamówienia, 

3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w 
stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów 
nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

4) pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione 
wątpliwości co do bezstronności tych osób, 

5) zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 



8. Osoby, o których mowa powyżej składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, 
pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 7. 

9. Odwołanie członka komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może nastąpić 
wyłącznie w sytuacji naruszenia przez niego obowiązków, o których mowa w § 4.  

10. Odwołanie bądź wyłączenie członka komisji następuje na wniosek przewodniczącego komisji. Wobec 
przewodniczącego komisji czynności odwołania bądź wyłączenia dokonuje bezpośrednio Starosta. 

 
§ 3 

Zadania i prace komisji 
 

1. Członek komisji rzetelnie i obiektywnie wykonuje powierzone mu czynności, kierując się wyłącznie 
przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem. 

2. Komisja  przeprowadza  lub  przygotowuje i przeprowadza postępowanie o zamówienie publiczne, a w 
szczególności: 

1) opracowuje projekty: SIWZ, ogłoszenia o zamówieniu, zaproszenia do udziału w postępowaniu,  

2) kieruje do publikacji ogłoszenie o zamówieniu, 

3) dokonuje otwarcia ofert, 

4) ocenia  spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

5) bada i ocenia oferty, 

6) przedstawia Staroście propozycje wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru 
najkorzystniejszej oferty, występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania,  

7) prowadzi dokumentację postępowania. 

 

§ 4 

1. Komisja przetargowa rozpoczyna swoją pracę z dniem powołania, a kończy w dniu ostatecznego 
zakończenia postępowania, tj. podpisania umowy lub unieważnienia postępowania. 

2. Pracami komisji kieruje przewodniczący. Do jego obowiązków należy w szczególności : 

1) odczytanie kwoty jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia, 

2) odebranie oświadczeń członków komisji, o których mowa w § 2 ust. 8, 

3) wyznaczanie terminów posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie, 

4) podział prac między członków komisji, 

5) informowanie Starosty o przebiegu prac komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, w tym składanie stosownych wniosków w celu sprawnego przeprowadzenia 
postępowania (np. o powołanie biegłych, odwołanie członka komisji, itp.),  

6) nadzorowanie pracy komisji. 

3. Sekretarz komisji prowadzi dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z 
obowiązującymi aktami prawnymi. 

4. Do obowiązków wszystkich członków Komisji należy w szczególności udział w pracach Komisji oraz 
wykonywanie innych czynności powierzonych przez Przewodniczącego Komisji. 

5. Każdy z członków komisji przetargowej ponosi odpowiedzialność za wykonane przez siebie czynności. 

 



Załącznik  Nr 3                             
                                                                                                                do Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych w Starostwie Powiatowym  
w Staszowie na zasadach określonych 
przepisami ustawy Pzp 

...........................................................................                  
                (wnioskodawca) 

                                                                                                                          Staszów, dnia ................................ 
 
............................................................. 
    Nr w centralnym rejestrze postępowań (Biuro) 

 
 

WNIOSEK 
o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 
1. Przedmiot zamówienia: 

1. robota budowlana 
2. dostawa 
3. usługa 

 

Nazwa zadania: ....................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

2. Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień: ...................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: ........................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

wraz z załącznikami 1)  

a)   

b) . .............................................................................................................................................................  

c) . .............................................................................................................................................................   

Opis części zamówienia, jeżeli dopuszczono składanie ofert częściowych: .......................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................   

4. Wartość zamówienia wg załączonej kalkulacji (kosztorysu)2)
 : 

- netto  ........................................................................................ zł  

- stawka podatku VAT: ......  %; kwota: ...................................... zł  

- brutto: ....................................................................................... zł 3) 

Wartość zamówienia (netto) przeliczona według średniego kursu złotego w stosunku do euro: 

-  ................................................................................................. euro 

(Kurs euro wg rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów wydanego na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy). 
 
5. Zamówienie ujęte w planie zamówień publicznych wydziału pod poz. ..............................................   

6. Źródło finansowania: 

Budżet Powiatu (dział / rozdział / paragraf): .......................................................................................   

Inne źródła (promesa, umowa dotacji, itp.): ........................................................................................  



 
 
7. Termin wykonania zamówienia /czas realizacji od podpisania umowy: .............................................  

 .............................................................................................................................................................  

8. Proponowany tryb udzielenia zamówienia z uzasadnieniem (podstawa prawna i faktyczna): ............  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

9. Proponowane warunki udziału wykonawców w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia: ..........  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

10. Proponowane kryteria oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia ( jeżeli cena 100 % 

uzasadnienie):  ....................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

11. Projekt umowy zaopiniowany przez radcę prawnego i parafowany przez naczelnika wydziału 

merytorycznego w załączeniu. 4) 

12. Pracownicy wydziału merytorycznego - wnioskodawcy proponowani do składu komisji 

przetargowej wraz ze wskazaniem osoby upoważnionej do udzielania informacji dotyczących 

przedmiotu zamówienia. Inne osoby zaproszone do udziału w postępowaniu oraz wykonawcy, 

którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania: 5)............  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  
 (imię i nazwisko, stanowisko, nr telefonu, mail) 

 
 

........................................................................ 
    (wnioskodawca- naczelnik/kierownik wydziału 

                       merytorycznego) 

 
Potwierdzam kompletność wniosku oraz jego zgodność z ustawą Prawo zamówień publicznych 
i Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Staszowie: 
 
Staszów, dnia ..........................                                                                ....................................................  
                                                                                                                                                            (Koordynator ds. zamówień publicznych) 

 
Potwierdzam zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Powiatu, o których mowa w pkt. 6: 

 ....................................................................................................................................................................  

 
Staszów, dnia ..........................                                                                ....................................................  

(Skarbnik Powiatu) 

 
 
ZATWIERDZAM:        .......................................                       dnia,   .................................  

                      (Kierownik Zamawiającego)  

 
Załączniki: 

1. np: projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar, rysunki, 
program funkcjonalno-użytkowy, - zgodnie z ustawą, 



 
 

2. obliczenie wartości zamówienia wraz z załącznikami np: kosztorys inwestorski, program funkcjonalno-
użytkowy z oszacowaniem wartości prac projektowych, notatki służbowe, oferty cenowe, cenniki, itp, 
zgodnie z ustawą, 

3. wartość brutto zostanie podana podczas otwarcia ofert jako kwota, którą zamawiający zamierza 
przeznaczyć na realizację zamówienia,  

4. projekt umowy, 
5. wykaz wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania, zawierający nazwę wykonawcy, adres, zakres wykonywanych czynności.          
 
 
 

................................................................................................. 
         (data, podpis osoby rejestrującej wniosek w Biurze)     



.......................................................           Załącznik Nr 4 
wydział merytoryczny            do Regulaminu udzielania zamówień 

                                                                                     publicznych w Starostwie Powiatowym  
                                                                                              w Staszowie na zasadach określonych 
                                                                                     przepisami ustawy Pzp 

 

 
PLAN ZAMÓWIE Ń   

WYDZIAŁU  .......................................... 
na rok ......................... 

 

Lp. 

Przedmiot zamówienia: 
-robota budowlana-rodzaj, zakres i 

lokalizacja budowy 
-usługa, 
-dostawa 

Symbol ze Wspólnego 
Słownika Zamówień 

-kategoria usług, 
- grupa dostaw 

Planowany  
tryb 

postępowania 
 

Orientacyjna 
wartość 

zamówienia netto 
(zł) 

Planowane lata 
realizacji/ 

Pożądany termin 
realizacji 

Planowany 
termin wszczęcia 

postępowania 
(miesiąc) 

Źródło 
finansowania 

Budżet / 
Inne 

Uwagi 

ROBOTY BUDOWLANE 
      

 
   

 
 

        

USŁUGI 
 
 

        

 
 

        

DOSTAWY 
 
 

        

 
 

        

 
 
Staszów, dnia ...........................                                                                                                                         .......................................................... 
                                                                                                                                                                                                          naczelnik/kierownik wydziału merytorycznego 
 
 
ZATWIERDDZAM ,  .........................................................................    dnia, .................................... 
                                                (kierownik zamawiającego)     



.......................................................           Załącznik Nr 5 
wydział merytoryczny           do Regulaminu udzielania zamówień 

                                                                   publicznych w Starostwie Powiatowym  
                                                                   w Staszowie na zasadach określonych przepisami ustawy Pzp 

 

 
PLAN ZAMÓWIE Ń   

STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE  
na rok ......................... 

 

Lp. 

Wydział 
realizujący 
nr z planu 
zamówień 

Przedmiot zamówienia: 
-robota budowlana-rodzaj, 
zakres i lokalizacja budowy 

-usługa, 
-dostawa 

Symbol ze 
Wspólnego 

Słownika Zamówień 
-kategoria usług, 
- grupa dostaw 

Planowany  
tryb 

postępowania 
 

Orientacyjna 
wartość 

zamówienia 
netto 
(zł) 

Planowane lata 
realizacji/ 
Pożądany 

termin 
realizacji 

Planowany 
termin 

wszczęcia 
postępowania 

(miesiąc) 

Źródło 
finansowania 

Budżet / 
Inne 

Wstępne 
ogłoszeni 

informacyjne 
(data) 

jeżeli dot. 

Uwagi 

ROBOTY BUDOWLANE 
       

 
    

 
 

          

USŁUGI 
 
 

          

 
 

          

DOSTAWY 
 
 

          

 
 

          

 
 
Staszów, dnia ...........................                                                                                                                            .......................................................... 
                                                                                                                                                                                                                      koordynator ds. zamówień publicznych 
 
 
 
ZATWIERDDZAM ,  .........................................................................    dnia, .................................... 
                                                (kierownik zamawiającego)     



                                                                                                                                                                                 Załącznik Nr 6 
                                                                                                                                                                                do Regulaminu udzielania zamówień 

                                                               publicznych w Starostwie Powiatowym  
                                                               w Staszowie na zasadach określonych przepisami ustawy Pzp 

 
 

CENTRALNY REJESTR POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
 

w roku ............................ 
 

 

Nr 
postępowania 

 
ZP / ... / WM 

Data 
złożenia 
wniosku 

Przedmiot 
zamówienia 

Symbol ze 
wspólnego 
Słownika 
Zamówień 

Wartość 
zamówienia 

netto 
( zł ) 

Tryb 
postępowania 
(art. ustawy) 

 
Przebieg postępowania 

 
Termin 

ogłoszenia 
/publikacji  
BZP nr / 

poz 

Termin 
składania 

ofert 

Liczba 
wykonaw

ców 
wykluczo

nych 

Liczba 
ofert 

odrzucon
ych 

Odwołanie 
/skarga 

Data 
zatwierdzenia 
wyniku/wybór 
/unieważnienie 

Cena 
wybranej   

oferty 
brutto/netto 

Nazwa wykonawcy, 
z którym zawarto 

umowę lub podstawa 
unieważnienia 
postępowania 

Data 
zawarcia 
umowy 

Termin 
realizacji 

zamówienia 
od - do 

 
 
 

               

 
 
 

               

 
 

........................................................... 
                                                                                                                                                                                                                    ( koordynator ds. zamówień publicznych) 
 



..............................................................                    Załącznik Nr 7 
           (wydział merytoryczny)                                 do Regulaminu udzielania zamówień 

                                                                    publicznych w Starostwie Powiatowym  
                                                                    w Staszowie na zasadach określonych przepisami ustawy Pzp 

 
 

 
INFORMACJA O ZREALIZOWANYM ZAMÓWIENIU  

 
 

 
Lp. 

 
Nr umowy 

/ 
Data 

zawarcia 

Przedmiot zamówienia 
Nazwa podmiotu /wykonawcy 

z którym zawarto umowę 

Wartość 
umowy 

brutto/netto 

Data 
zakończenia 
wg umowy 

Data 
zgłoszenia 

gotowości do 
odbioru 

/ 
data odbioru 
końcowego* 

Wartość 
zamówienia 
wg faktury 
brutto/netto 

Data 
skierowania 
faktury do 
realizacji 

Termin 
upływu 

gwarancji 
I rękojmi 

Kwota 
zabezpieczenia 

roszczeń 
z  tytułu 

gwarancji 

Uwagi 

   
 

         

 
 

           

 
 

           

 
 

* w załączeniu kserokopia protokołu odbioru 
 
 
 
Staszów, dnia .............................                                                                                                                        ............................................................. 
                                                                                                                                                                                                          (naczelnik/kierownik wydziału merytorycznego) 
 
 
 

Przyjęto, dnia ................................., ................................................. 
                                                                                                                                                                                                                     (Koordynator ds. zamówień publicznych) 



Załącznik Nr 8 
                                                                                                                                                                              do Regulaminu udzielania zamówień 

                                                                  publicznych w Starostwie Powiatowym  
                                                                  w Staszowie na zasadach określonych przepisami ustawy Pzp 

 

 
 

REJESTR WYKONAWCÓW/PODMIOTÓW   
REALIZUJ ĄCYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  

 
 

 
Lp. 

Nazwa podmiotu /wykonawcy Adres Przedmiot zamówienia 
Nr umowy 

/ 
Data zawarcia 

Dostawa 
/ Usługa 

/ Robota budowlana 

Uwagi 
w sprawie  realizacji umowy 

  
 

     

 
 

      

 
 

      

 
 

 
 
 
 

........................................................... 
                                                                                                                                                                                                                    ( koordynator ds. zamówień publicznych) 



Załącznik Nr 9 
                                                                                                                 do Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych w Starostwie Powiatowym  
w Staszowie na zasadach określonych 
przepisami ustawy Pzp 
 

          
 

USTALENIE   WARTO ŚCI   ZAMÓWIENIA  
 
 

Zamawiający: Powiat Staszowski – Starostwo Powiatowe w Staszowie 

 

Nazwa zamówienia: ....................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................   

Przedmiotowe zamówienie obejmuje: .........................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień: ...........................................................................  

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w oparciu o: ..............................................................   

 ......................................................................................................................................................  
(w załączeniu: notatki, kalkulacje, kosztorysy inwestorskie dla robót budowlanych, oferty cenowe, itd.) 

 
Wartość zamówienia (netto): .................................................................................................... zł 

Słownie złotych: ...........................................................................................................................  

 
 
Wartość przedmiotu zamówienia według ustalonego przez Prezesa Rady Ministrów kursu 

złotego do euro wynosi: ........................................................................................................ euro 

 
 
 
Tryb postępowania: ......................................................................................................................   

(podstawa prawna) 
 

Ustalenia wartości dokonał: .......................................................... dnia,  .....................................  
(imię i nazwisko pracownika) 

      

            Zatwierdzam: 

 

............................................................. 
                                                                                                                                     (podpis naczelnika/kierownika wydziału merytorycznego) 



                       Załącznik Nr 10  
                                                                                                                                                                                     do Regulaminu udzielania zamówień 

                                                                    publicznych w Starostwie Powiatowym  
                                                                    w Staszowie na zasadach określonych przepisami ustawy Pzp 

 
 

 
CENTRALNY REJESTR UMÓW  

 
 

 
Nr 

rejestru 

 
Nr umowy 

Data zawarcia 
Przedmiot zamówienia 

Nazwa podmiotu 
/wykonawcy 

z którym zawarto umowę 

Wartość umowy 
brutto/netto 

Data 
zakończenia 
wg umowy 

Data zgłoszenia 
gotowości do 

odbioru 
/ 

data odbioru 
końcowego 

Wartość 
zamówienia 
wg faktury 
brutto/netto 

Data 
skierowania 
faktury do 
realizacji 

Termin 
upływu 

gwarancji 
/ rękojmi 

Kwota 
zabezpieczenia 

roszczeń 
z  tytułu 

gwarancji 

Uwagi 
 

zamówienia 
dodatkowe /  

uzupełniające 

   
 

         

 
 

           

 
 

           

 
 
 
 

........................................................... 
                                                                                                                                                                                                                    ( koordynator ds. zamówień publicznych) 

 


