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  Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Dyrektora  

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu 

nr 7/2015 z 6.05.2015 r. 

 

 

 

Regulamin udzielania zamówień publicznych, wyłączonych zgodnie z art. 4 pkt 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych spod jej rygorów, tj. zamówień, których wartość 

szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro w skali roku budżetowego 

 

Zastosowane rozwiązania organizacyjne i procedury wynikają z : 

– przepisów zawartych w art. 44 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r.,  poz. 885 z późn. zm.), zwanej dalej: ustawą o finansach 

publicznych; 

– przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej: ustawą Prawo zamó-

wień publicznych; 

– przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działal-

ności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.); 

– przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 

2014 r., poz. 121); 

– aktów wykonawczych wydanych na podstawie wyżej wymienionych ustaw; 

 regulaminów i innych przepisów wewnętrznych regulujących organizację, ustrój i funk-

cjonowanie Muzeum. 

 

§ 1 

Słownik pojęć 

1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:  

1) dostawa – nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie 

umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu, 

2) dyrektor Muzeum – dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, 

3) Muzeum –  Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, 

4) najkorzystniejsza oferta – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny 

i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo 

oferta z najniższa ceną, a w przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności 

twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jedno-

znaczny i wyczerpujący – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i in-

nych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, 

5) osoba upoważniona – osoba, która na mocy udzielonego na podstawie odrębnych re-

gulacji upoważnienia/pełnomocnictwa, otrzymała stosowne uprawnienia, 

6) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – postępowanie wszczynane 

w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do składa-

nia ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty 

wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, 

lub wynegocjowania postanowień takiej umowy, 
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7) regulamin – niniejszy Regulamin udzielania zamówień publicznych wyłączonych 

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych spod jej rygorów, tj. za-

mówień, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30 000 eu-

ro w skali roku budżetowego, 

8) roboty budowlane – wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 

2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), a także realizację obiektu budowlanego w rozumieniu 

Prawa budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami okre-

ślonymi przez zamawiającego, 

9) usługa – wszelkie świadczenia wykonawcy na rzecz zamawiającego na podstawie od-

płatnej umowy zawieranej między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem 

nie są dostawy oraz roboty budowlane, 

10) ustawa Prawo zamówień publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za-

mówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), 

11) wartość szacunkowa zamówienia – całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonaw-

cy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez wnioskodawcę z należytą staran-

nością, zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu, 

12) wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 

30 000 euro – składany przez wnioskodawcę wniosek o rozpoczęcie postępowania 

w celu udzielenia zamówienia publicznego na dostawy, usługi  lub roboty budowlane 

o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro – według wzoru stanowiącego załącznik 

nr 1 do niniejszego regulaminu, 

13) wnioskodawca – występujący o realizację danego zamówienia pracownik Muzeum, 

odpowiedzialny za jego realizację, 

14) wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiada-

jąca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, zło-

żyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego, 

15) zamawiający – Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu,  

16) zamówienia publiczne – umowy odpłatne zawierane między zamawiającym, 

a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, 

 

§ 2 

Zakres stosowania 

1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie tylko do udzielanych przez Muzeum   

zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane (zwane dalej również: 

zamówieniami) finansowanych ze środków publicznych lub przy ich współudziale, w tym 

również ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wyłączonych zgodnie 

z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych spod jej rygorów, tj. zamówień, 

których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro w skali 

roku budżetowego. 

2. Regulamin nie obowiązuje w przypadku zakupu zbiorów muzealnych. 

3. Ilekroć w niniejszym regulaminie podaje się jakiekolwiek wartości kwotowe, należy przez 

nie rozumieć kwoty netto. 

 

§ 3 
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 Postanowienia ogólne 

1. Zamawiającym jest Muzeum, jako jednostka sektora finansów publicznych posiadająca 

osobowość prawną reprezentowana przez dyrektora.  

2. Zamówień publicznych udziela się wyłącznie wykonawcom wybranym zgodnie z przepi-

sami niniejszego regulaminu.  

3. Podstawę do podjęcia działań związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego stanowi Plan finansowo-rzeczowy Muzeum na dany rok budże-

towy. 

4. Postępowanie należy przygotować i przeprowadzić w sposób zapewniający zachowanie 

zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz przejrzystości. 

5. Czynności w ramach postępowania wykonują wyłącznie osoby zapewniające bezstronność 

i obiektywizm. 

6. Postępowanie jest jawne. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych 

z postępowaniem tylko wówczas, gdy przepisy ustaw szczególnych tak stanowią. 

7. Obowiązkiem wnioskodawcy jest dopilnowanie, by zamówienie publiczne było zrealizo-

wane zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, tj. w sposób celowy 

i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, 

optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów oraz 

w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, i w wysokości oraz terminach wyni-

kających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

8. Postępowanie prowadzi się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, z zastrze-

żeniem wyjątków określonych w niniejszym regulaminie oraz ustawie Prawo zamówień 

publicznych. 

 

§ 4 

Ustalanie wartości zamówienia publicznego, wyłączonego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy  

Prawo zamówień publicznych spod jej rygorów, tj. o wartości szacunkowej poniżej 

30 000 euro 

1. Udzielenie zamówienia publicznego, wyłączonego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy  Prawo 

zamówień publicznych spod jej rygorów, winno być poprzedzone oszacowaniem warto-

ści zamówienia publicznego w oparciu o określony przez Prezesa Rady Ministrów, w 

drodze rozporządzenia, aktualny na dzień wszczęcia procedury średni kurs złotego w sto-

sunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień. 

2. Zakazuje się dzielenia zamówienia oraz zaniżania jego wartości w celu uniknięcia stoso-

wania przepisów niniejszego regulaminu lub ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Podstawą określenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie 

wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez wnioskodawcę z należytą 

starannością. 

4. Podstawą obliczenia wartości zamówienia na dostawy jest wartość rynkowa rzeczy, praw 

lub innych dóbr będących przedmiotem dostawy. 

5. Podstawą obliczenia wartości zamówienia na usługi jest wartość rynkowa świadczeń ob-

jętych zamówieniem. 

6. Podstawą obliczenia wartości na roboty budowlane jest kosztorys inwestorski albo pla-

nowany koszt robót budowlanych. Jeżeli przedmiotem zamówienia publicznego, oprócz 

wykonania robót budowlanych, jest też ich zaprojektowanie, to wartość zamówienia pu-

blicznego ustala się na podstawie planowanych kosztów prac projektowych i robót bu-
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dowlanych. Przy obliczaniu wartości zamówienia publicznego na roboty budowlane 

uwzględnia się także wartość dostaw związanych z wykonywaniem robót budowlanych 

oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy. 

7. Jeżeli nie można obliczyć wartości zamówienia na podstawie realiów rynkowych wnio-

skodawca może swój szacunek oprzeć na aktualnie powszechnie stosowanych katalo-

gach, cennikach, taryfikatorach itp. 

8. Podstawą obliczenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okre-

sowo, jest zgodnie z wyborem wnioskodawcy: 

1) łączna wartość zamówień tego samego rodzaju, udzielonych w terminie poprzednich 

12 miesięcy lub poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych 

zamawianych dostaw lub usług oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego 

wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, 

2) łączna wartość zamówień tego samego rodzaju, których zamawiający zamierza udzie-

lić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie. 

9. Wybór podstawy ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się 

okresowo nie może być dokonany w celu uniknięcia stosowania przepisów niniejszego 

regulaminu lub ustawy Prawo zamówień publicznych. 

10. W przypadku wspólnego prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publiczne-

go przez kilku wnioskodawców, wartością zamówienia jest wartość całego zamówienia 

wspólnego. 

11. Jeżeli dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych, wartością zamówienia jest 

łączna wartość poszczególnych części zamówienia. 

12. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem 

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są do-

stawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania 

o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. 

13.  Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ 

na dokonane ustalenie, wnioskodawca przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany 

wartości zamówienia. 

14. W przypadku, gdy ustalenie wartości zamówienia publicznego z należytą starannością na 

podstawie przepisów niniejszego regulaminu nie jest możliwe, stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem przepi-

sów art. 32–35 tejże ustawy. 

 

§ 5 

Procedura wszczęcia i udzielenia zamówienia publicznego, wyłączonego zgodnie z art. 4 

pkt 8 ustawy  Prawo zamówień publicznych spod jej rygorów, tj. o wartości szacunko-

wej poniżej 30 000 euro 

1. Do udzielenia zamówienia do 30 000 euro stosuje się tryb wyboru ofert. 

2. Procedurę udzielenia zamówienia, o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna sporządzony 

przez wnioskodawcę Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia pu-

blicznego poniżej 30 000 euro, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regu-

laminu. 

1) we wniosku, o którym mowa w ust. 2, wnioskodawca m. in. w konsultacji z osobą od-

powiedzialną w Muzeum za zamówienia publiczne, dokonuje opisu przedmiotu za-

mówienia dokonuje opisu przedmiotu zamówienia (wskazując rodzaj zamówienia oraz 
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opisując go w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą cech technicznych i 

jakościowych), uzasadnia celowość jego udzielenia oraz podaje jego wartość szacun-

kową wyrażoną w złotych oraz proponowany termin jego realizacji; 

2) następnie wnioskodawca przekazuje wniosek do osoby odpowiedzialnej za zamówie-

nia publiczne w Muzeum, która m. in. dokonuje przeliczenia oszacowanej przez wnio-

skodawcę wartości zamówienia na kwotę wyrażoną w euro, uwzględniając aktualnie 

obowiązujące w tym zakresie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, a także propo-

nuje tryb udzielenia zamówienia i kryteria wyboru oferty; 

3) wnioskodawca po uzyskaniu na wniosku opinii głównego księgowego o dostępności 

środków finansowych oraz zgody dyrektora Muzeum na realizację zamówienia przy-

stępuje do wykonania zamówienia na podstawie procedury określonej poniżej; 

4) brak zgody dyrektora Muzeum na wszczęcie danego postępowania o udzielenie za-

mówienia publicznego powoduje zaniechanie realizacji zamówienia. 

3. Tryb o którym mowa w ust. 1 polega na zaproszeniu przez wnioskodawcę (można w tym 

celu wykorzystać wzór zaproszenia stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu) 

do składania ofert co najmniej trzech wykonawców świadczących dostawy, usługi lub 

roboty budowlane, będące przedmiotem zamówienia, co zapewni konkurencję oraz wy-

bór najkorzystniejszej oferty. 

1) termin składania ofert wskazany w zaproszeniu nie może być krótszy niż trzy dni li-

cząc od daty skierowania zaproszenia do potencjalnych wykonawców; 

2) zaproszenie do składania ofert może być skierowane do wykonawców m.in. poprzez 

dostarczenie osobiste, rozesłanie pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, faksem lub 

poprzez portal internetowy (wszelką korespondencję w tym zakresie należy wówczas 

wydrukować i przechowywać wraz z całą dokumentacją dotyczącą danego zamówie-

nia); 

3) wykonawcy zaproszeni do składania ofert składają je w formie i terminie określonych 

w zaproszeniu, przy czym terminowe złożenie oferty potwierdza się pisemnie na 

ofercie w przypadku ofert składanych osobiście lub za pośrednictwem poczty 

tradycyjnej, a w przypadku ofert przesyłanych w formie elektronicznej lub faksem 

potwierdzeniem jest stosowny wydruk ze skrzynki pocztowej lub faksu, wskazanych 

w zaproszeniu. W przypadku, gdy pomimo skierowania zaproszenia do co najmniej 

trzech potencjalnych wykonawców, wpłynie tylko jedna oferta nie podlegająca 

odrzuceniu uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną; 

4) oferta podlega odrzuceniu jeżeli: 

a) jest niezgodna z zaproszeniem do składania ofert, 

b) została złożona po upływie wyznaczonego w zaproszeniu terminu, 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

5) na podstawie otrzymanych ofert wnioskodawca wybiera wykonawcę, który zaofero-

wał najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia, zgodnie z kryterium oceny ofert 

określonym w zaproszeniu. Kryteriami oceny ofert są cena lub cena i inne kryteria od-

noszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, pa-

rametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin 

wykonania zamówienia, koszty eksploatacji. Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć 
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właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodność ekonomicznej, tech-

nicznej lub finansowej. 

6) dopuszcza się negocjowanie cen i pozostałych parametrów oferty z wykonawcą, który 

zaoferował najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia szczególnie w przypadku, 

kiedy oferowana cena przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie danego zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do 

ceny najkorzystniejszej oferty. 

4. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 3 wnioskodawca sporządza notatkę do-

tyczącą przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego poniżej 30 000 

euro w trybie wyboru ofert, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulami-

nu, rekomendując danego wykonawcę do udzielenia zamówienia. 

5. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który przedstawił najkorzystniejszą  ofer-

tę. 

6. Zamówienia  udziela się, po uzyskaniu, przynajmniej ustnej, akceptacji dyrektora Mu-

zeum na jego realizację (przy czym w przypadku jej braku należy zaniechać realizacji 

zamówienia): 

1)  ustnie do kwoty 15 000 zł na usługi, dostawy, roboty budowlane, 

2)  pisemnie od kwoty 15 000 zł na usługi, dostawy, roboty budowlane, 

3) w przypadku, kiedy zamówienia udziela się wykonawcy będącemu osobą fizyczną nie 

prowadzącą działalności gospodarczej, każdorazowo konieczne jest zawarcie z nim pi-

semnej umowy określającej przedmiot zamówienia i warunki płatności. 

7. Zamawiający może udzielić zamówienia z pominięciem procedur przewidzianych w ni-

niejszym paragrafie jeżeli: 

1) wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 15 000 zł, pod warunkiem, że 

jego udzielenie nie prowadzi do podziału zamówienia w celu uniknięcia stosowania 

przepisów niniejszego regulaminu lub ustawy Prawo zamówień publicznych,  

2) ze względu na szczególny charakter i rodzaj zamówienia uzasadnione jest udzielenie 

go konkretnemu wykonawcy,  

3) zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, 

4) zamówienie udzielane jest w zakresie działalności twórczej lub artystycznej, 

5) ze względu na wyjątkową sytuację, nie wynikającą z przyczyn leżących po stronie 

zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wy-

konanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych w niniejszym re-

gulaminie, 

6) przeprowadzone postępowanie w myśl zapisów § 5 ust. 1–4 nie zostało zakończone 

udzieleniem zamówienia. 

8. W celu udzielenia zamówienia z pominięciem procedur przewidzianych w niniejszym 

paragrafie, ze względu na okoliczności wymienione w ust. 7 pkt. 2–6 wymagane jest uzy-

skanie przez wnioskodawcę pisemnej zgody dyrektora Muzeum. Ponadto, jeśli to możli-

we, należy przeprowadzić negocjacje z wykonawcą w celu uzyskania jak najlepszych wa-

runków zamówienia.  

9. Wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania osobie odpowiedzialnej 

za zamówienia publiczne w Muzeum informacji o udzielanych w ciągu roku budżetowe-

go zamówień do kwoty 30 000 euro, celem odnotowania w programie Rodzajowa Ewi-

dencja Wydatków.  
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10. Faktury, rachunki lub inne dopuszczone odrębnymi przepisami dokumenty księgowe, 

wystawione przez wykonawcę, do zamówień określonych w § 3 ust. 1 niniejszego regu-

laminu sprawdza się pod względem merytorycznym oraz zamieszcza się na nich pieczęć 

informującą, że w stosunku do nich nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych (art. 4 pkt. 8).  

11. Wnioskodawca zobowiązany jest do rzetelnego prowadzenia i dokumentowania  postę-

powania oraz przekazania całej dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego postępowa-

nia o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro do Działu Administracyj-

nego Muzeum celem przechowywania jej w sposób gwarantujący nienaruszalność przez 

okres minimum 4 lat, licząc od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie komórki organizacyjne Muzeum. 

2. Za przestrzeganie niniejszego regulaminu przez poszczególne komórki organizacyjne 

Muzeum oraz zapoznanie z jego postanowieniami podległych pracowników odpowie-

dzialny jest przede wszystkim dyrektor Muzeum, a także inne osoby w zakresie, w  jakim 

powierzono im czynności w danym postępowaniu. 

3. Spory interpretacyjne w zakresie treści niniejszego regulaminu rozstrzyga dyrektor Mu-

zeum. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych, akty wykonawcze do ww. ustawy, Kodeks cywil-

ny oraz inne przepisy obowiązującego prawa. 

5. Integralną część niniejszego regulaminu stanowią załączniki: 

 

Załącznik nr 1 – Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

poniżej 30 000 euro 

Załącznik nr 2 –  Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekracza-

jącej równowartości kwoty 30 000 euro 

Załącznik nr 3 –  Notatka dotycząca przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia pu-

blicznego poniżej 30 000 euro w trybie wyboru ofert 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


