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Zarządzenie Nr  132/2017 

Burmistrza Miasta i Gminy Staszów 

  z dnia 04 sierpnia 2017 r. 
 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 175/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku Burmistrza Miasta  

i Gminy Staszów w sprawie Regulaminu Zamówień Publicznych Urzędu Miasta  

i Gminy w Staszowie, zmienionego Zarządzeniem Nr 57/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. 
 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.
1
) zarządzam co następuje: 

 

§ 1. 

W Regulaminie Zamówień Publicznych Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie,  

stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 175/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku 

Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w sprawie Regulaminu Zamówień Publicznych Urzędu 

Miasta i Gminy w Staszowie, zmienionego Zarządzeniem Nr 57/2017 z dnia 11 kwietnia 

2017r.wprowadzam następujące zmiany: 

1) w Rozdziale VI – Realizacja zamówień, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości kwoty 30 000 euro - § 10 ust.4 otrzymuje nowe brzmienie: 
 

„4.W przypadku zamówienia, o którym mowa w ust. 1, przewidzianego do 

współfinansowania ze środków Unii Europejskiej należy przestrzegać wytycznych 

dotyczących udzielania zamówień w ramach danego programu finansowego, 

uwzględniając zapisy właściwej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego, a w tym m.in.: 

- Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (zwanych dalej Wytycznymi), 

określających m.in. następujące zasady:  

a) Zasady zawierania umów w trybie rozeznania rynku (20 tys. zł – 50 tys. zł netto 

włącznie), wskazane w podrozdziale 6.5.1 Wytycznych (rozeznanie rynku), 

b) Zasady zawierania umów, zgodnie z zasadą konkurencyjności (powyżej 50 tys. zł 

netto do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp, tj. 30 000 euro), wskazane w 

podrozdziale 6.5.2 Wytycznych (zasada konkurencyjności). 

Szczegółowe zapisy dotyczące zasad zawierania umów, w tym m.in. opis czynności 

związanych z przygotowaniem zamówienia publicznego (określenie wartości zamówienia, 

opis przedmiotu zamówienia, określenie zasad ustalania warunków udziału  

w postępowaniu, określenie kryteriów oceny ofert), zgodnie z podrozdziałem 6.5. 

Wytycznych (Zamówienia udzielane w ramach projektów), zawarto w załączniku Nr 18 do 

Regulaminu zamówień publicznych UMiG w Staszowie. 

W celu właściwego przygotowania procedur, należy korzystać z zapisów zawartych w 

aktualnie obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, które zostały 

opublikowane na stronach Instytucji Zarządzających www.mr.gov.pl, 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.poiis.gov.pl, a także na stronie internetowej 

NFOŚiGW.  

W pozostałym zakresie, mają zastosowanie zapisy niniejszego Regulaminu pod 

warunkiem, że nie są sprzeczne z obowiązującymi Wytycznymi. 
 

2) do nazwy Rozdziału IX: „Druki obowiązujące do stosowania przy realizacji zamówień 

publicznych”, dodaje się: „oraz zasady określone w wytycznych dotyczących udzielania 

zamówień w ramach danego programu finansowego” ; 

po załączniku Nr 17 w Rozdziale IX, dodaje się: „Załącznik Nr 18 – Zamówienia 

udzielane w ramach projektów, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

http://www.mr.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.poiis.gov.pl/


2 

 

wydatków  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-

2020”, którego treść stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. 
 

 

§ 2. 

1. Wykonanie Zarządzenia powierzam kierownikom wydziałów, zespołów, biur oraz 

pełnomocnikom i samodzielnym stanowiskom pracy Urzędu Miasta i Gminy Staszów. 

2. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Staszów. 

 

§ 3. 

Pozostała treść Zarządzenia Nr 175/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku Burmistrza Miasta i 

Gminy Staszów w sprawie Regulaminu Zamówień Publicznych Urzędu Miasta i Gminy w 

Staszowie, zmienionego Zarządzeniem  Nr 57/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r., pozostaje bez 

zmian. 

 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 
Burmistrz Miasta i Gminy  

     mgr Leszek Kopeć 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) zmiany: Dz.U. z 2016 r. poz. 1579, poz.1948; Dz.U. z 2017r. poz.730, poz.935 

 


