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Zarządzenie  Nr 45/2021 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

 

z dnia 18  marca 2021 roku 

 

w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad dotyczących realizowanych zamówień  

o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł  netto w ramach projektów finansowanych  

ze środków Unii Europejskiej lub innych środków zewnętrznych  

 
 

Na podstawie § 28 ust. 33 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia  26 czerwca 

2019 roku, pkt 11 Załącznika nr 1a do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie 

Medycznym w Lublinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 15/2021 Rektora Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie z dnia 3 lutego 2021 roku zmieniającego Zarządzenie Nr 47/2018 Rektora 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych o wartości przekraczającej 30000 euro, zarządzam, co następuje:  

 

§ 1 

1. Zarządzenie stosuje się do zamówień finansowanych ze środków projektu lub grantu 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej lub innych środków zewnętrznych 

posiadających szczególne zasady, których wartość szacunkowa netto jest niższa  od kwoty 

130 000 złotych, i co do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia  

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz, U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) 

zwanej dalej Pzp.  

2. Udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 1 400 euro netto powinno być przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi  

w Załączniku nr 1a do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie 

Medycznym w Lublinie, z zastrzeżeniem ust. 4. 

3. Przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia o wartości powyżej 1 400 euro  

i niższej niż 130 000 zł  netto w ramach projektów finansowanych ze środków Unii 

Europejskiej lub innych środków zewnętrznych powinno być przeprowadzone zgodnie  

z zasadami określonymi w niniejszym Zarządzeniu, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W przypadku, gdy warunki zawarte w wytycznych, aktach prawnych, decyzjach 

o dofinansowaniu i innych dokumentach obowiązujących dla danego projektu, określają 

sposób udzielania i dokonywania zamówień o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł netto,  

w sposób odmienny niż opisany w niniejszym Zarządzeniu, wówczas należy stosować 

zapisy tych dokumentów jako nadrzędne, o czym Dział Wdrażania Projektów poinformuje 

jednostkę merytoryczną realizującą zamówienie drogą mailową lub na piśmie.  

5. Jeżeli ze względu na szczególny charakter i/lub rodzaj zamówienia, uzasadnione jest 

udzielenie zamówienia konkretnemu wykonawcy (ze względu na wystąpienie przesłanki 

jedynego wykonawcy), kierownik zamawiającego może podjąć decyzję o niestosowaniu 

procedur wynikających z niniejszego Zarządzenia. W takiej sytuacji jednostka 

merytoryczna realizująca dane zamówienie, zobowiązana jest przeprowadzić negocjacje  

z wykonawcą w celu uzyskania jak najlepszych warunków realizacji zamówienia. 
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Jednostka merytoryczna występująca o udzielnie zamówienia  zobowiązana jest 

przedstawić kierownikowi zamawiającego lub osobie przez niego upoważnionej, pisemne 

uzasadnienie udzielenia zamówienia konkretnemu wykonawcy wraz z opisem 

przeprowadzonych negocjacji. 

6. Przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia należy dokonywać w sposób celowy, 

oszczędny, konkurencyjny i transparentny, bezstronnie, obiektywnie i z należytą 

starannością. 

§ 2 

 

1. Przed przystąpieniem do procedury udzielenia zamówienia jednostka merytoryczna  

realizująca zamówienie z należytą starannością szacuje wartość zamówienia,  

w szczególności w celu potwierdzenia:  

1) wyboru właściwego trybu udzielenia zamówienia; 

2) czy wydatek będzie miał źródło sfinansowania w budżecie projektu/grantu. 

2. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie 

wykonawcy netto (tj. bez podatku od towarów i usług). 

3. Ustalenia wartości szacunkowej zamówienia należy dokonać nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed dniem wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem 

zamówienia są dostawy lub usługi oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem 

wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty 

budowlane. 

4. Wartość zamówienia ustala się przy zastosowaniu co najmniej jednego z następujących 

sposobów: 

1) analizy cen rynkowych (minimalnie na podstawie dwóch wycen) pozyskanych m.in.  

w wyniku zapytań telefonicznych, ze stron internetowych, z publikowanych 

aktualnych cenników, zapytań o szacunkową wycenę skierowanych  

do potencjalnych wykonawców (e-mail/pismo);  

2) analizy wydatków poniesionych przez zamawiającego na tego rodzaju zamówienia  

w okresie poprzedzającym moment ustalenia wartości zamówienia  

tj. z zachowaniem terminów określonych w ust. 3 dla poszczególnych rodzajów 

zamówień. 

3) analizy cen ofertowych złożonych w postępowaniach prowadzonych przez 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie obejmujący analogiczny przedmiot zamówienia  

tj. z zachowaniem terminów określonych w ust. 3 dla poszczególnych rodzajów 

zamówień, 

lub w innej udokumentowanej formie. 

5. Wartość zamówienia netto ustala się w złotych.  

6. Ustalenie wartości zamówienia należy udokumentować w postaci notatki służbowej  

i załączonych do niej dokumentów. Wzór notatki służbowej z ustalenia wartości 

zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia. 

7. Dokumentami potwierdzającymi ustalenie wartości zamówienia w zależności  

od zastosowania metody szacowania mogą być w szczególności: 

1) zapytania o szacunkową wycenę skierowane do potencjalnych wykonawców, 
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2) odpowiedzi na zapytania o szacunkową wycenę potencjalnych wykonawców, 

3) wydruki ze stron internetowych zawierające ceny usług i towarów (opatrzone datą 

dokonania wydruku), 

4) kopie ofert lub umów z innych postępowań (obejmujących analogiczny przedmiot 

zamówienia) z okresu poprzedzającego czas ustalania wartości zamówienia.  

 

§ 3 

1. Do przeprowadzenia procedury wymagane są następujące dokumenty: zapytanie 

ofertowe wraz z opisem przedmiotu zamówienia, kryteriami oceny, terminem realizacji, 

terminem płatności oraz terminem składania ofert. Wzór zapytania ofertowego stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.  

2. Zapytanie ofertowe należy: 

1) wysłać do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku prowadzą 

działalność co najmniej trzej potencjalni wykonawcy danego zamówienia i/lub 

2) zamieścić na stronie internetowej zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej 

w zakładce „Zamówienia publiczne wyłączone ze stosowania Pzp”, o ile 

upublicznienie zamówienia jest wymagane. 

3. Zapytanie ofertowe nie wymaga formy pisemnej, dopuszczalna jest forma 

dokumentowa w rozumieniu  kodeksu cywilnego, złożenie oferty na dowolnym nośniku  

umożliwiającym zapoznanie się z jej treścią i ustalenie osoby składającej oświadczenie 

(np. e-mail). 

4. Zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej zamawiającego  

w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Zamówienia publiczne wyłączone ze 

stosowania Pzp” (http://www.bip.umlub.pl/zamowieniapubliczne/zamowienia-

publiczne-wylaczone-ze-stosowania-pzp/) następuje wyłącznie w przypadku gdy: 

1) jest to wymagane przez Instytucję Finansującą; 

2) przyczyni się do wyboru najlepszej oferty. 

5. Odstąpienie od zamieszczenia zapytania ofertowego na stronie internetowej 

Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej wymaga potwierdzenia w Dziale 

Wdrażania Projektów. 

6. W celu zamieszczenia dokumentów wymienionych w ust. 1 na stronie internetowej 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie należy je przesłać do Redakcji BIP najpóźniej  

do godz. 8.00 w dniu planowanego ogłoszenia.  

7. W przypadku zamówień przekraczających wartość 50. 000 złotych netto, (tj. bez 

podatku od towarów i usług), jednostka merytoryczna Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie realizująca zamówienie zobowiązana jest datę publikacji ogłoszenia 

uzgodnić z przedstawicielem Działu Wdrażania Projektów w celu jednoczesnego 

zamieszczenia ogłoszenia w bazie konkurencyjności1.  

8. Wyboru wykonawcy dokonuje się na podstawie najkorzystniejszej oferty   

uwzględniającej zaoferowaną cenę oraz inne istotne elementy (jeżeli dotyczy) mające 

                                                           
1 Strona internetowa wskazana   w   komunikacie   ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, przeznaczona   do 

umieszczania zapytań ofertowych (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/) 

http://www.bip.umlub.pl/zamowieniapubliczne/zamowienia-publiczne-wylaczone-ze-stosowania-pzp/
http://www.bip.umlub.pl/zamowieniapubliczne/zamowienia-publiczne-wylaczone-ze-stosowania-pzp/
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wpływ na należyte wykonanie zamówienia z uwzględnieniem zasady uzyskania 

najlepszych efektów przy wydatkowaniu środków finansowych.  

9. Jeżeli nie wpłynęła żadna oferta, wówczas należy powtórzyć procedurę zapytania 

ofertowego: 

1) opublikować na stronie internetowej Zamawiającego w Biuletynie Informacji 

Publicznej, jeżeli w pierwszej przeprowadzonej procedurze zapytanie ofertowe 

zostało wysłane do trzech potencjalnych wykonawców; 

2) przesłać do 3 potencjalnych wykonawców zapytania ofertowego i/lub ponownie 

opublikować na stronie internetowej Zamawiającego w Biuletynie Informacji 

Publicznej, jeżeli w pierwszej przeprowadzonej procedurze zapytanie ofertowe 

zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego. 

10. Dokumentami potwierdzającymi przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia są 

w szczególności: 

1) wydruki potwierdzenia wysłania zapytania ofertowego do potencjalnych 

wykonawców (o ile dotyczy); 

2) wydruki potwierdzenia otrzymania zapytania ofertowego przez potencjalnych 

wykonawców, o ile wykonawca potwierdzi otrzymanie; 

3) wydruki ze strony www dokumentujące upublicznienie zapytania ofertowego  

(jeśli dotyczy); 

4) oferty od wykonawcy/ów; 

5) notatka służbowa z udzielonego zamówienia wraz z uzasadnieniem wyboru 

najkorzystniejszej oferty w oparciu o ustalone kryteria oraz informacją  

o miejscu upublicznienia zapytania ofertowego (jeśli dotyczy). Wzór notatki 

służbowej z udzielonego zamówienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

Zarządzenia; 

6)  pisemne zamówienie, zlecenie realizacji zamówienia lub umowa z Wykonawcą  

w zależności od cech i stopnia skomplikowania udzielanego zamówienia; 

7) inne dokumenty prawidłowo dokumentujące wybór wykonawcy.  

11. Zamówienia i umowy podpisują odpowiednio Prorektor lub Kanclerz. Kontrasygnaty 

finansowej udziela Kwestor. 

12. Na druku zamówienia/umowie i fakturze/opisie wydatku należy zamieścić informację: 

"zamówienia dokonano poniżej progu stosowania ustawy Pzp, zgodnie z art. 2 ust. 1 

pkt 1 Pzp”. 

§ 4  

1. W przypadku, gdy postępowanie o udzielenie zamówienia dotyczy usług związanych  

z organizowaniem konferencji, wizyt studyjnych, staże, publikacje, 

wysokospecjalistyczne wykłady/szkolenia dotyczące działalności naukowej  

i dydaktycznej, które nie stanowią standardowej usługi oferowanej na rynku można 

odstąpić od procedury zapytania ofertowego. 

2. Sposób wyboru wykonawcy przy udzielaniu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 

powinien być pisemnie uzasadniony i udokumentowany, z zachowaniem 

transparentności, bezstronności i obiektywizmu postepowania oraz zatwierdzony  

przez Dział Wdrażania Projektów. 
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§ 5 

1. Wszystkie czynności postępowania o udzielenie zamówienia należy potwierdzić w formie 

pisemnej (według wzorów określonych w załącznikach Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego 

Zarządzenia). Wzory mogą ulegać modyfikacji w zależności od cech i stopnia 

skomplikowania udzielanego zamówienia lub zmian wytycznych projektowych. 

2. Pełna dokumentacja potwierdzająca przeprowadzenie zamówienia jest przechowywana 

przez jednostkę merytoryczną realizującą dane zamówienie w okresie trwałości projektu. 

3. O terminie zakończenia okresu trwałości danego projektu, jednostka realizująca 

zamówienie zostanie poinformowana przez Dział Wdrażania Projektów droga mailową lub 

na piśmie. 

4. Po zakończeniu postępowania dokumentacja z postepowania o udzielenie zamówienia jest 

przekazywana w formie skanu do Działu Wdrażania Projektów. 

5.  Na dokumentach potwierdzających przeprowadzenie procedury zamówienia powinno być 

zamieszczone logo projektu.  

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 Rektor 

                                                                                       Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

  

 

                                                                                                  prof. dr hab. Wojciech Załuska 


