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Rozdział 1 

Podstawy prawne 

Niniejszy regulamin wydany został zgodnie z następującymi aktami prawnymi: 

1. Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 

2. Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U.  

z  2019 r.  poz. 2019 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi. 

3. Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 

z późn. zm.). 

Rozdział 2 

Wykaz skrótów i pojęć 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1. BIP – należy przez to rozumieć stronę internetową Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego, 

2. dostawach, usługach, robotach budowlanych – należy utożsamiać je z pojęciami określonymi 

w ustawie PZP, 

3. Kierowniku Zamawiającego - należy przez to rozumieć Rektora Akademii oraz osoby 

upoważnione przez niego do podejmowania czynności związanych z udzieleniem zamówienia 

publicznego, 

4. KZP - oznacza to komórkę organizacyjną Zamawiającego, tj. Zespół Zamówień Publicznych 

i Głównego Specjalistę do spraw Zamówień Publicznych. 

5. Progach Unijnych – należy przez to rozumieć kwoty wartości zamówień lub konkursów określone 

w aktach wskazanych w art. 3 ust. 1 Ustawy PZP, 

6. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Udzielania Zamówień, 

7. ustawa o finansach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), 

8. ustawie PZP - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póżn. zm.), 

9. Zamawiającym - należy przez to rozumieć Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta 

Bacewiczów w Łodzi, 

10. Zamówieniu publicznym – należy przez to rozumieć umowę odpłatną, zawieraną między 

Zamawiającym a Wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego 

wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych;, 

11. Zamówieniach z zakresu działalności kulturalnej -  należy przez to rozumieć Zamówienia publiczne 

określone w art. 11 ust. 5 pkt. 2 ustawy PZP, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu 

działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, 

spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów 

bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a także z zakresu działalności archiwalnej związanej 

z gromadzeniem materiałów archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu 

Zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności, 

12. Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć kierownika jednostki organizacyjnej właściwej ze względu 

na przedmiot zamówienia lub osobę przez niego wyznaczoną, wnioskującego o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

 

 



 3 

Rozdział 3 

Postanowienia ogólne 

1. Zamawiający, wydatkując środki publiczne, jest zobowiązany zawierać umowy w sprawie 

zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane zgodnie z przepisami ustawy PZP. 

2. Zawieranie umów w sprawie zamówień publicznych, co do których ustawy PZP nie stosuje się, 

odbywa się z uwzględnieniem postanowień Regulaminu, z zachowaniem zasad wydatkowania 

środków publicznych określonych w ustawie o finansach publicznych z uwzględnieniem równego 

traktowania wykonawców, uczciwej konkurencji i przejrzystości. 

3. Każde udzielenie zamówienia winno być dokonane w sposób: 

a) celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: 

 uzyskania najlepszej jakości w stosunku do posiadanych środków, 

 uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów; 

 optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów; 

b) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, 

c) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

4. Czynności związane z udzieleniem zamówienia publicznego wykonują pracownicy 

Zamawiającego w sposób zapewniający bezstronność i obiektywizm. 

5. Naruszenie zasad, form i trybu przewidzianych w PZP jest traktowane jako naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych. Osoby winne naruszenia dyscypliny finansów publicznych ponoszą 

odpowiedzialność zarówno w przypadku działania z winy umyślnej jak i z winy nieumyślnej. 

Naruszenie przepisów ustawy PZP może powodować odpowiedzialność karną, skarbową, 

dyscyplinarną lub inną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Wszelkie Zamówienia publiczne, które są finansowane lub współfinansowane przez podmioty 

zewnętrzne, udzielane  są z uwzględnieniem wymagań tych podmiotów. 

7. Przed przystąpieniem do udzielenia Zamówienia publicznego należy każdorazowo oszacować 

wartość zamówienia oraz opisać przedmiot zamówienia, w szczególności w celu: 

a) ustalenia, czy istnieje obowiązek stosowania procedur określonych w ustawie PZP,  

b) ustalenia, czy wartość zamówienia przekracza Progi Unijne. 

c) ustalenia, czy zastosowanie będą miały przepisy Regulaminu. 

8. Prawidłowy opis przedmiotu zamówienia oraz należyte ustalenie wartości zamówienia należy do 

zadań komórki organizacyjnej/pracownika wnioskującego o udzielenie Zamówienia publicznego. 

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

postępowania/procedury o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy 

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

o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, z tym że 

w przypadku zamówień udzielanych w częściach powyższe terminy odnoszą się do wszczęcia 

pierwszego z postępowań/procedury. 

10. Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na 

dokonane ustalenie, Zamawiający przed wszczęciem postępowania/procedury dokonuje zmiany 

wartości zamówienia. 

11. Udzielenie zamówień na usługi lub roboty budowlane o wartości powyżej 500,00 złotych 

wymaga sporządzenia i przesłania do Wykonawcy zlecenia o treści zgodnej z Załącznikiem nr 6 

do Regulaminu. 

Rozdział 4 

Udzielanie zamówień, do których stosuje się ustawę PZP  

1. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada 

Kierownik Zamawiającego. 
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2. Kierownik Zamawiającego może udzielić pisemnego pełnomocnictwa do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy pracownikom lub 

innym osobom. Przyjęcie obowiązków wynikających z udzielonego pełnomocnictwa następuje 

w formie pisemnej.  

3. Do wyłącznych kompetencji Kierownika Zamawiającego należy m.in.: 

a) powoływanie komisji przetargowych: stałych i doraźnych, określenie ich zakresu czynności 

i składu, 

b) zatwierdzanie dokumentów stanowiących podstawę do wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, w szczególności specyfikacji warunków zamówienia, opisu potrzeb 

i wymagań, zaproszenia i innych niezbędnych dokumentów,  

c) zatwierdzanie wniosków KZP lub komisji przetargowej dotyczących czynności związanych 

z prowadzeniem postępowania oraz protokołu jego przebiegu, 

d) zawieranie umów z Wykonawcami. 

4. Wnioskodawca przygotowuje wniosek o wszczęcie postępowania/procedury o udzielenie 

zamówienia publicznego na druku zapotrzebowania, którego wzór stanowią załączniki nr 1a, 1b 

i 1c do Regulaminu. Przy sporządzaniu wniosku należy współdziałać z KZP w celu zapewnienia 

zgodności jego treści z wymaganiami ustawy PZP.  We wniosku należy w szczególności: 

a) opisać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami ustawy PZP, 

b) podać ustaloną z należytą starannością wartość szacunkową przedmiotu zamówienia, ze 

wskazaniem podstaw ustalenia tej wartości, 

c) określić źródła finansowania, w tym uzyskać potwierdzenie o zabezpieczeniu środków 

finansowych na realizację przyszłej umowy. 

5. Wnioskodawca składa sporządzone zgodnie z ww. wymaganiami zapotrzebowanie do KZP. 

Prawidłowo sporządzone zapotrzebowanie jest podstawą wszczęcia postępowania. W przypadku 

ujawnienia braków w zapotrzebowaniu, wnioskodawca jest zobowiązany, na wezwanie KZP, 

złożyć  poprawione zapotrzebowanie lub je uzupełnić. Błędnie sporządzone zapotrzebowanie nie 

może być realizowane. W przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o 

wartości równiej lub przekraczającej Progi Unijne zapotrzebowanie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym musi zawierać również informacje niezbędne do przygotowania analizy o której mowa 

w pkt. 6 w zakresie zagadnień określonych w pkt. 7 lit. a) – d) poniżej. 

6. Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równiej lub 

przekraczającej Progi Unijne Zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić analizę potrzeb 

i wymagań uwzględniając rodzaj i wartość zamówienia. 

7. Analiza, o której mowa w ust. 6 powyżej, obejmuje w szczególności: 

a) badanie możliwości zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb z wykorzystaniem zasobów 

własnych; 

b) rozeznanie rynku:  

 w aspekcie alternatywnych środków zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb – t.j. ustalenie 

czy na rynku są dostępne inne metody realizacji zamówienia niż pierwotnie założona, 

 w aspekcie możliwych wariantów realizacji zamówienia albo wskazuje, że jest wyłącznie 

jedna możliwość wykonania zamówienia – t.j. ustalenie możliwych wariantów już 

wybranej metody realizacji zamówienia, 

c) orientacyjną wartość zamówienia dla każdego ze wskazanych wariantów, o których mowa 

w lit. b) tir. 2 powyżej; 

d) możliwość podziału zamówienia na części; 

e) przewidywany tryb udzielenia zamówienia; 

f) możliwość uwzględnienia aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych 

zamówienia – t.j. np.: wykorzystania przy realizacji zamówienia zakładów pracy chronionej, 

wskazania obowiązków zatrudnienia przy realizacji umowy pracowników zatrudnionych na 

umowę o pracę, zastosowania materiałów poddanych recyclingowi lub narzucenia 

obowiązków w zakresie określonej utylizacji odpadów albo wykorzystania rozwiązań 

innowacyjnych; 
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g) ryzyka związane z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia. 

8. Analizę, o której mowa w ust. 7 powyżej przygotowuje KZP wraz z komórką 

organizacyjną/pracownikiem wnioskujących o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem, że zakres 

analizy wskazany w ust. 7 lit. a – d przygotowuje Pracownik wnioskujący. 

9. Postępowanie o udzielenie zamówieni publicznego udziela się zgodnie z trybami i według zasad 

określonych w ustawie PZP.  

10. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na zamówienia zbiorcze, które mają zaspokajać potrzeby wszystkich lub kilku komórek 

organizacyjnych Zamawiającego (np. materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do urządzeń 

drukujących, itp.), postępowanie to jest koordynowane przez KZP.  

11. W przypadku opisanym w pkt 10 kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych są 

zobowiązani do złożenia zapotrzebowania w zakresie odpowiadającym potrzebom ich komórki, 

w terminie wyznaczonym przez KZP. 

12. Dokumentacja postępowania o zamówienie publiczne jest przechowywana przez okres 4 lat od 

udzielenia zamówienia, a w przypadku zamówień, które są finansowane lub współfinansowane 

przez podmioty zewnętrzne, również z uwzględnieniem wymagań tych podmiotów. 

Rozdział 5 

Udzielanie zamówień, do których nie stosuje się ustawy PZP 

1. Wszelkie zamówienia, co do których nie stosuje się ustawy PZP, realizowane są w sposób celowy 

i oszczędny, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych. 

2. Procedurę o udzielenie zamówienia przeprowadza odpowiednio KZP lub Wnioskodawca zgodnie 

z zasadami określonymi w załączniku nr 5 do Regulaminu. 

3.  KZP zobowiązana jest do przechowywania przez okres 2 lat oryginałów dokumentów zebranych 

w związku z udzielaniem tego typu zamówień. 

Rozdział 6 

Składanie zapotrzebowań na zakup  

materiałów, usług i robót budowlanych oraz ich realizacja 

1. Przed udzieleniem Zamówienia publicznego wszystkie komórki organizacyjne Zamawiającego 

zobowiązane są do sporządzania zapotrzebowań w zakresie realizacji zakupów wszelkich dostaw, 

usług oraz robót budowlanych.  

2. Zapotrzebowanie należy sporządzić na odpowiednim druku zapotrzebowania, a następnie 

przedstawić do zaopiniowania oraz zatwierdzenia osobom wskazanym w jego treści. Błędnie 

wypełniony druk zapotrzebowania  zostanie zwrócony do komórki organizacyjnej/pracownika 

wnioskującego i nie może być realizowany. Druk zapotrzebowania stanowią załączniki nr 1a, 1b i 

1c do Regulaminu. Druk zapotrzebowania podlega bieżącej aktualizacji.  

3. W przypadku dostaw, usług oraz robót budowlanych realizowanych na podstawie pisemnych 

umów cywilnoprawnych, co do których nie stosuje się ustawy PZP , przed zawarciem umowy, 

należy sporządzić i przedstawić do akceptacji zapotrzebowanie lub odpowiedni wniosek 

stanowiący załączniki nr 2a i 2b do Regulaminu, opisujący przedmiot świadczenia umownego.  

4. Zapotrzebowanie składane jest w przypadku zakupu towarów, materiałów, usług i robót 

budowlanych od firm, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku 

zakupu usług, które nie należą do kategorii usług naukowych, artystycznych oraz dydaktycznych 

od osób nie prowadzących działalności gospodarczej, w zapotrzebowaniu należy podać dane do 

zawarcia umowy, a przypadku usług naukowych, artystycznych oraz dydaktycznych wystarczy 

złożyć wniosek o zawarcie umowy o dzieło/zlecenia. Wnioski nie dotyczą umów semestralnych. 

5. Po zatwierdzeniu do realizacji zamówienia i po nadaniu kolejnego numeru sprawy w zakresie 

Zamówień publicznych, o których mowa w ust. 3, umowę przygotowuje i zawiera Dział Kadr.  
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6. W przypadku zakupów dotyczących realizacji projektów finansowanych  

z funduszy Unii Europejskiej na zapotrzebowaniu należy wpisać:  

a) nazwę i numer umowy o dofinansowanie projektu, 

b) pozycję z harmonogramu rzeczowo-finansowego tejże umowy, 

c) nazwę i numer zadania  z harmonogramu. 

7. Wnioskodawca wypełniając druk zapotrzebowania albo wniosku ma obowiązek przypisać 

planowany wydatek do określonego rodzaju studiów, pozostałej działalności dydaktycznej, sesji i 

zadań kulturalnych, z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, kosztów 

ogólnouczelnianych, domu studenta, programów operacyjnych – poprzez zakreślenie 

odpowiedniej opcji. 

8. W przypadku  wydatków realizowanych w ramach środków z subwencji na utrzymanie i rozwój 

potencjału badawczego na zapotrzebowaniu albo wniosku, stanowiących załącznik nr 1b i 2b, 

niezbędny jest podpis kierownika jednostki organizacyjnej. 

9. Treść faktury na zakupy materiałów, usług i robót budowlanych musi ściśle odpowiadać 

elementom charakterystyki przedmiotu zapotrzebowania. 

10. Kierownik komórki organizacyjnej potwierdzając na rachunkach/fakturach wykonanie zgodnie z 

zapotrzebowaniem albo wnioskiem ma obowiązek potwierdzić realizację zadania w podziale na 

rodzaje studiów, pozostałej działalności dydaktycznej, sesji i zadań kulturalnych, kosztów 

ogólnouczelnianych, z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, domu studenta, 

programów operacyjnych itp. jak również wskazać konkretny numer zapotrzebowania albo 

wniosku, którego zakup dotyczył. 

Rozdział 7 

Kompetencje Zespołu Zamówień Publicznych 

1. Wszelkie postępowania o udzielanie zamówień, co do których stosuje się ustawę PZP, 

realizowane są przez Zespół Zamówień Publicznych (KZP), przy współudziale komisji 

przetargowej, jeśli taka została powołana lub osób merytorycznie odpowiedzialnych za realizację 

zamówienia z komórki organizacyjnej woskujących o udzielenie zamówienia. 

2. KZP ma w szczególności za zadanie zapewnienie kompleksowej obsługi formalno-prawnej 

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego realizowanych przez Zamawiającego, w tym 

także współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz wydawanie opinii i udzielanie 

porad  z zakresu udzielenia zamówień publicznych. 

3. Po zawarciu umowy kopię należy przekazać do komórki organizacyjnej, która wnioskowała 

o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku unieważnienia postępowania KZP informuje 

wnioskodawcę o tym fakcie. Jeżeli w interesie Zamawiającego leży uzyskanie zamówienia, co do 

którego postępowanie unieważniono, koniecznym jest złożenie nowego zapotrzebowania. 

4. Za prawidłowe wykonanie zamówienia (realizację umowy) odpowiada kierownik komórki 

organizacyjnej, na wniosek którego zamówienie publiczne zostało udzielone lub osoba przez 

niego wskazana. Odpowiedzialność ta obejmuje m.in. dokonanie odbioru przedmiotu umowy, 

wnioskowanie o zgłoszenie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji, wnioskowanie o naliczenie 

kar umownych, kontrola prawidłowości faktury wystawionej przez Wykonawcę, sporządzenie 

raportu, o którym mowa w pkt. 6 poniżej w przypadku zamówień publicznych udzielanych na 

podstawie ustawy PZP. Jeżeli odbiór przedmiotu umowy dokonywany jest  w formie protokołu, 

niezwłocznie po zatwierdzeniu, kopię tego dokumentu należy przekazać do KZP.   

5. Zmiana umowy zawartej na skutek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymaga 

pisemnego aneksu, sporządzonego przez radcę prawnego we współpracy z KZP na wniosek 

kierownika komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją umowy. Kierownik 

komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją umowy zobowiązany jest 

udzielić wszelkich informacji niezbędnych do sporządzenia aneksu. Aneks dla swojej 

skuteczności wymaga zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego.  
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6. Kierownik komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją umowy zawartej na 

podstawie ustawy PZP sporządza raport z realizacji zamówienia, w którym dokonuje oceny jej 

realizacji, w przypadku gdy: 

a) na realizację zamówienia wydatkowano kwotę wyższą co najmniej o 10% od wartości ceny 

ofertowej; 

b) na Wykonawcę zostały nałożone kary umowne w wysokości co najmniej 10% wartości ceny 

ofertowej; 

c) wystąpiły opóźnienia w realizacji umowy przekraczające co najmniej:   

 90 dni, w przypadku zamówień na roboty budowlane o wartości równej lub przekraczającej 

wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych - 20 000 000 euro, a dla 

dostaw lub usług - 10 000 000 euro, 

 30 dni, w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 

kwoty dla robót budowlanych - 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług - 10 000 000 euro; 

d) Zamawiający lub Wykonawca odstąpił od umowy w całości lub w części, albo dokonał jej 

wypowiedzenia w całości lub w części. 

7. Raport, o który mowa w pkt. 6 powyżej zawiera:  

a) wskazanie kwoty, którą wydatkowano na realizację zamówienia, oraz porównanie jej z kwotą 

wynikającą z szacowania wartości zamówienia oraz ceną całkowitą, podaną w ofercie albo 

maksymalną wartością nominalną zobowiązania Zamawiającego wynikającą z umowy, jeżeli 

w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe; 

b) wskazanie okoliczności, o których mowa w pkt. 6 powyżej, oraz przyczyn ich wystąpienia; 

c) ocenę sposobu wykonania zamówienia, w tym jakości jego wykonania; 

d) wnioski co do ewentualnej zmiany sposobu realizacji przyszłych zamówień lub określenia 

przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem celowości, gospodarności i efektywności 

wydatkowania środków publicznych. 

8. Raport, o który mowa w pkt. 6 powyżej sporządza się w terminie miesiąca od dnia: 

a) sporządzenia protokołu odbioru lub uznania umowy za wykonaną albo 

b) rozwiązania umowy w wyniku złożenia oświadczenia o jej wypowiedzeniu albo odstąpieniu 

od niej. 

9. KZP w terminie 30 dni od wykonania umowy dotyczącej zamówienia publicznego udzielonego 

na podstawie ustawy PZP, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie 

o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2 ustawy PZP. 

10. Kierownik komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją umowy w terminie 

10 dni od dnia jej wykonania informuje o tym fakcie KZP, przekazując jednocześnie informację 

o zaistnieniu albo nie wystąpieniu w trakcie jej realizacji okoliczności, o których mowa w ust. 6 

powyżej. Obowiązek określony w niniejszym punkcie dotyczy umów obejmujących zamówienia 

publiczne udzielone na podstawie ustawy PZP  

11. Kompletna dokumentacja przeprowadzonych na podstawie ustawy PZP postępowań o  udzielenie 

zamówienia publicznego przechowywana jest w KZP. Dokumentacja ta jest udostępniana 

zainteresowanym osobom lub podmiotom zgodnie z wymogami ustawy PZP. 

12. KZP realizując postępowania jest zobowiązany: 

a) sprawdzić pod względem formalnym otrzymywane zapotrzebowania oraz wnioski i prowadzić 

ich rejestr, a w przypadku gdy dokument nie spełnia wymogów Regulaminu lub ustawy PZP 

zwrócić do Wnioskodawcy w celu poprawy lub uzupełnienia, 

b) sporządzać kompletną dokumentację związaną z prowadzonymi postępowaniami zgodnie 

z postanowieniami Regulaminu oraz ustawy PZP, 

c) sporządzać umowy związane z udzieleniem zamówień publicznych, 

d) zamieszczać ogłoszenia i informacje w zakresie prowadzonych postępowań o udzielanie 

zamówień, w odpowiednich urzędowych publikatorach dotyczących zamówień publicznych 

i w innych miejscach zgodnie z wymogami ustawy PZP, 
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e) wypełniać obowiązki sprawozdawcze w związku z udzielaniem zamówień publicznych, w 

tym przesyłać roczne sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych, 

f) dbać o prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej Zamawiającego w zakresie zamówień 

publicznych, 

g) pełnić pieczę nad dokumentacją z przeprowadzonych postępowań, 

h) sporządzać zbiorczy plan zamówień publicznych na dany rok,  

i) opiniować i rejestrować zapotrzebowania, 

j) prowadzić bieżący rejestr udzielonych zamówień publicznych,  

k) wykonywać inne obowiązki wynikające z ustawy PZP, 

Rozdział 8 

Regulamin prac komisji przetargowej 

1. Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym Kierownika Zamawiającego, powoływanym 

do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, braku przesłanek do wykluczenia Wykonawcy oraz do badania i oceny 

ofert. 

2. Komisja przetargowa może być powoływana także do przygotowania  

i przeprowadzenia określonych postępowań we współpracy z KZP oraz do dokonania innych 

czynności powierzonych jej przez Kierownika Zamawiającego. 

3. Komisja przetargowa może mieć charakter stały lub doraźny. 

4. Ilość komisji przetargowych, zakres ich działania, skład osobowy i funkcje poszczególnych 

członków określa Kierownik Zamawiającego w formie decyzji. 

5. Dla ważności czynności podejmowanych przez komisję przetargową wymagana jest obecność co 

najmniej 3 członków z jej składu. 

6. Członkowie komisji przetargowej zobowiązani są do rzetelnego  

i obiektywnego wykonywania powierzonych im czynności, kierując się wyłącznie przepisami 

prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem. Każdy z członków komisji przetargowej ponosi 

indywidualną odpowiedzialność za wykonywane czynności. 

7. W skład komisji przetargowej wchodzą: przewodniczący, sekretarz oraz pozostali członkowie. 

Sekretarzem powinna być osoba będąca specjalistą ds. zamówień publicznych. 

8. Członkowie komisji przetargowej składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe 

zeznania, pisemne oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności wyłączających ich od 

wykonywania czynności związane z przygotowaniem lub przeprowadzeniem postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na zasadach określonych w ustawie PZP.  

9. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wyłączenie członka komisji przetargowej 

z przygotowania lub prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

przewodniczący zawiadamia o tym fakcie Kierownika Zamawiającego, a w razie konieczności 

uzupełnienia składu osobowego komisji, wnioskuje o powołanie nowego członka komisji. 

10. Pracami komisji kieruje przewodniczący. Podczas nieobecności przewodniczącego zastępuje go 

sekretarz. 

11. Do zadań przewodniczącego należy w szczególności: 

a) zebranie oświadczeń członków komisji dotyczących okoliczności uzasadniających wyłączenie 

ich z postępowania, 

b) dbanie o prawidłowy skład komisji przetargowej oraz składanie wniosków o uzupełnienie lub 

poszerzenie jej składu, 

c) wyznaczanie terminów posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie, 

d) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego, 

e) informowanie Kierownika Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z pracą 

komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
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f) przekazywanie do Kierownika Zamawiającego wniosków i propozycji komisji, 

g) składanie wniosku o powołanie biegłego, 

h) opracowywanie odpowiedzi na pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 

podstawie projektu odpowiedzi przygotowanego przez członka komisji odpowiadającego 

merytorycznie za opis przedmiotu zamówienia. 

12. Do zadań sekretarza należy: 

a) zastępowanie przewodniczącego, 

b) dokumentowanie czynności podejmowanych przez komisję, zgodnie  

z przepisami ustawy PZP, w tym opracowywanie projektów dokumentów, wniosków, 

propozycji oraz sporządzanie protokołu z posiedzenia komisji, 

c) organizowanie – w uzgodnieniu z przewodniczącym – posiedzeń komisji, 

d) prowadzenie korespondencji w zakresie zleconym przez przewodniczącego, 

e) przechowywanie protokołu, ofert oraz wszelkich innych dokumentów związanych 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trakcie jego trwania, 

f) czuwanie na prawidłowością realizacji zasady jawności postępowania,  

g) czuwanie nad ochroną wiadomości objętych tajemnicą, 

h) wnioskowanie o zwrot wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

i) wykonywanie innych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów i poleceń 

przewodniczącego komisji. 

13. Jeśli dokonanie oceny oferty lub innych czynności w postępowaniu wymaga wiadomości 

specjalnych, komisja kieruje do Kierownika Zamawiającego wniosek o powołanie biegłego celem 

zasięgnięcia jego opinii. Do biegłych stosuje się odpowiednio przepisy o członkach komisji 

dotyczące wyłączenia. 

14. Do zadań komisji w zakresie przeprowadzenia postępowania należy  

w szczególności: 

a) otwarcie ofert obejmujące: 

 ogłoszenie kwoty zamierzonej na sfinansowanie zamówienia, 

 sprawdzenie nienaruszalności opakowania złożonych ofert, 

 faktyczne otwarcie złożonych ofert w dniu, godzinie i miejscu określonym we właściwych 

dokumentach postępowania, 

 przewodniczący po otwarciu każdej z ofert ogłasza nazwę (firmę)  

i siedzibę oferenta oraz jej cenę i inne istotne warunki oferty, 

b) ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez oferentów;  

c) badanie czy złożone oferty podlegają odrzuceniu, 

d) zwracanie się do Kierownika Zamawiającego o skierowanie do oferentów wezwań, zapytań, 

informacji, zawiadomień i innych pism, 

e) przygotowanie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienie postępowania, 

15. Wszelkie decyzje komisji przetargowej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku 

równej liczby głosów, głos przewodniczącego liczy się podwójnie.  

16. Żaden z członków nie ma prawa wstrzymać się od głosu.  

17. Każdy z członków komisji, w tym przegłosowany, ma obowiązek złożyć podpis pod wnioskiem 

o zatwierdzenie wyniku postępowania oraz innymi wnioskami przedkładanymi Kierownikowi 

Zamawiającego. Członek posiadający zdanie odrębne obok swojego podpisu zostawia dopisek 

„zdanie odrębne”, a do wniosku załącza pisemne uzasadnienie swojego stanowiska. 

18. W przypadku udzielania zamówień w trybach, które nie przewidują złożenia oferty, komisja 

przetargowa dokonuje oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

oraz bada prawidłowość przeprowadzonych negocjacji i innych czynności. Badanie 

prawidłowości przeprowadzonych negocjacji i innych czynności jest wykonywane na podstawie 

pisemnych protokołów z przeprowadzonych negocjacji i wykonanych czynności. 
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Rozdział 9 

Planowanie zamówień publicznych 

1. Wszystkie komórki organizacyjne Zamawiającego sporządzają plan przewidywanych na kolejny 

rok dostaw, usług i robót budowlanych, uwzględniający wartość poszczególnych zamówień 

i składają go do KZP w terminie do 30 listopada każdego roku. Plany zamówień publicznych 

należy sporządzić w oparciu o przewidywane potrzeby i możliwości sfinansowania przez 

Zamawiającego zamówienia. Odpowiedzialni za sporządzenie planów są  kierownicy 

poszczególnych komórek organizacyjnych. Wzór formularza sporządzenia planu stanowi 

załącznik nr  3 do Regulaminu. 

2. W przypadku konieczności poprawy lub uzupełnienia planu dostaw, usług  

i robót budowlanych, kierownik danej komórki organizacyjnej, na wniosek KZP, jest 

zobowiązany poprawić plan lub go uzupełnić.  

3. Plany zamówień publicznych poszczególnych komórek oraz ich zmiany należy przekazać 

w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej według obowiązujących wzorów. 

4. Na podstawie otrzymanych od poszczególnych komórek planów dostaw, usług i robót 

budowlanych KZP opracowuje zbiorczy plan Akademii Muzycznej z podziałem na dostawy, 

usługi i roboty budowlane. Wzór formularza planu stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.  

5. KZP przedkłada zbiorczy plan zamówień Kwestorowi w terminie do dnia 10 stycznia roku 

objętego planem. 

6. Plan zamówień publicznych po akceptacji Kwestora, zatwierdza Kierownik Zamawiającego 

w terminie  do 1 lutego danego roku. 

7. Zatwierdzony plan zamówień publicznych stanowi podstawę zgodnej  

z ustawą PZP realizacji wydatków ze środków publicznych na dany rok budżetowy. 

8. O konieczności realizowania wydatków, których nie można było przewidzieć na etapie 

sporządzania planu zamówień publicznych należy niezwłocznego zawiadomić KZP, celem oceny 

sytuacji z punktu widzenia zgodności z ustawą PZP oraz rozważenie konieczności zmiany planu.  

9. Zmiana planu zamówień publicznych wymaga akceptacji Kwestora i zatwierdzenia przez 

Kierownika Zamawiającego. 

10. W przypadku realizacji przez Zamawiającego projektów lub programów finansowanych ze 

środków Unii Europejskiej lub innych podobnych przedsięwzięć, należy uwzględnić ich wpływ 

na roczny plan zamówień publicznych i w razie konieczności należy sporządzić odrębny plan 

zamówień publicznych danego programu/projektu, uwzględniający całkowity czas jego trwania.  

11. Na podstawie zatwierdzonego planu zamówień publicznych KZP, w terminie 30 dni od dnia 

zatwierdzeniu planu finansowego przez Kierownika Zamawiającego, sporządza i publikuje Plan 

Postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w danym roku 

finansowym co najmniej na podstawie przepisów ustawy PZP. 

12. Treść Planu Postępowań jest zgodna z wzorem planu postępowań ogłoszonym na postawie art. 23 

ust. 6 Ustawy PZP. 

13. Plan Postępowań podlega publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie BIP. 

14. Plan Postępowań podlega aktualizacji w trakcie wykonywania budżetu (planu finansowego). 

Rozdział 10 

Zamówienia awaryjne 

W przypadku awarii lub innego zdarzenia losowego i związanej z tym konieczności natychmiastowej 

realizacji dostawy, usługi lub roboty budowlanej kierownik komórki organizacyjnej Zamawiającego 

sporządza protokół konieczności potwierdzający zaistniały stan. Protokół konieczności zawierający 

między innymi informację o tym, co uległo uszkodzeniu, uzasadnienie konieczności 

natychmiastowego zamówienia (np. brak sprzętu zastępczego, niemożność wykonywania 

zamierzonych czynności lub funkcjonowania komórki, zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, mienia 
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lub zdrowia) oraz oszacowanie kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia,  należy dołączyć do 

skierowanego do KZP zapotrzebowania. Zamówienia awaryjne udziela się zgodnie z trybem 

rozeznania rynku, w sposób określony w §3 Załącznika nr 5 do Regulaminu. W przypadku zamówień 

o wartości szacunkowej zobowiązującej do zastosowania ustawy PZP należy udzielić zamówienia 

z uwzględnieniem właściwych przepisów ustawy PZP. 

Rozdział 11 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje wszystkie komórki organizacyjne Akademii Muzycznej.  

2. Za przestrzeganie regulaminu oraz zapoznanie z jego postanowieniami pracowników 

odpowiedzialni są kierownicy komórek organizacyjnych Akademii Muzycznej.  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie akty prawne 

regulujące udzielenie zamówień publicznych, a w szczególności ustawa PZP wraz z aktami 

wykonawczymi.  

4. Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. 

5. Zmiana Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych następuje w formie zarządzenia Rektora 

Akademii.  

Rozdział 12 

Załączniki 

 

Integralną częścią Regulaminu są jego załączniki: 

Załącznik nr 1a Wzór „ZAPOTRZEBOWANIA” związany z realizacją zadań w podziale na 

rodzaje studiów, pozostałej działalności dydaktycznej , sesji, konkursów i 

innych zadań kulturalnych ,kosztów ogólnouczelnianych , domu studenta 

Załącznik nr 1 b Wzór „ZAPOTRZEBOWANIA’’ w ramach środków z subwencji na 

utrzymanie i rozwój potencjału badawczego 

Załącznik nr 1 c Wzór „ZAPOTRZEBOWANIA” w ramach środków Programów Operacyjnych 

oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania (Urząd Miasta Łodzi ,Urzędu 

Marszałkowskiego itp.) 

Załącznik nr 2a 

 

Wzór „WNIOSKU” o zawarcie umowy o dzieło /zlecenia związanych 

związany z realizacją zadań w podziale na rodzaje studiów, pozostałej 

działalności dydaktycznej , sesji, konkursów i innych zadań kulturalnych 

,kosztów ogólnouczelnianych ,domu studenta 

Załącznik nr 2 b Wzór „WNIOSKU” o zawarcie umowy o dzieło/zlecenia w ramach środków z 

subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego. 

Załacznik nr 2 

Rach/A 

Wzór „RACHUNKU” do umów o dzieło/zlecenia dotyczący realizacji zadań w 

podziale na rodzaje studiów, pozostałej działalności dydaktycznej , sesji, 

konkursów i innych zadań kulturalnych, kosztów ogólnouczelnianych , w 

ramach środków z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, z 

programów operacyjnych -w przypadku przeniesienia praw autorskich. 

Załącznik nr 2 

Rach/Z 

Wzór „RACHUNKU” do umów o dzieło/zlecenia dotyczący realizacji zadań w 

podziale na rodzaje studiów, pozostałej działalności dydaktycznej , sesji, 

konkursów i innych zadań kulturalnych, kosztów ogólnouczelnianych , w 

ramach środków z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, 

domu studenta ,programów operacyjnych  - bez  praw autorskich. 

Załącznik nr 3 Wzór  formularza  sporządzenia  planu zamówień publicznych komórki 

organizacyjnej. 
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Załącznik nr 3a Wniosek o wydanie polecenia wyjazdu służbowego DELEGACJA 

Załącznik nr 3b Wniosek o wydanie polecenia wyjazdu służbowego w ramach środków z 

subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego 

Załącznik nr 4 Wzór formularza planu zamówień publicznych Akademii Muzycznej   

Załącznik nr 5 Zasady udzielenia zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych 

Załącznik nr 6 Formularz zlecenia 

Załącznik nr 7 Formularz danych do zawarcia umowy o dzieło/zlecenia  

(do ZAPOTRZEBOWANIA wg Załącznika nr 1A,1B lub 1C) 
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Załącznik Nr 1A 

NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ 

 

………………………………………………… 

 

Numer ewidencji KZP: ……………………… 

 I. ZAPOTRZEBOWANIE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ: 

– na studiach stacjonarnych, 

– na studiach stacjonarnych płatnych, 

– na studiach niestacjonarnych (podyplom., muzykoterapia, choreografia, taniec nowoczesny , wokalistyka 

estradowa)*, 

– na wszystkich rodzajach studiów, 

– pozostałej działalności dydaktycznej ………………………………………………………………….…………… 

– sesje, konferencje, konkursy i inne zadania kulturalne*, 

– ogólnouczelniane, domu studenckiego (remonty, promocja, pozostałe)*. 

1. Proszę o zlecenie zakupu*, podpisanie umowy o dzieło/zlecenia* 

…………………………………………………………………………………………………….……………………….….. 

2. Opis przedmiotu zamówienia (nazwa, ilość, wymagania szczególne, w przypadku umowy  

o dzieło/ zlecenia, zakres i termin wykonania umowy; jeśli umowa z osobą nie prowadzącą działalności gospodarczej to 

dodatkowo należy podać DANE DO ZAWARCIA UMOWY ) 
…………………………………………………………………………………………………….……….…..………………

………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 

3. Szacunkowa wartość zamówienia ………….. netto lub ………… zł brutto. 

4. Podstawa dokonania  szacowania wartości zamówienia*: 

− sondaż telefoniczny 

− sondaż internetowy 

− sondaż pisemny 

− w oparciu o inne źródła (podać jakie) …………………………………………………………………….………… 

5. Zamówienie jest jednorazowe*, okresowe*, ciągłe* i jest konieczne w związku z …………………………………..…. 

…………………………………………………………………………………………………….…………………..….….. 

 

……………………………………………..……………. 

data, imię i nazwisko kierownika właściwej komórki organizacyjnej 

II. KWESTOR 

Potwierdzam zabezpieczenie w środków/nie potwierdzam*. 

 

…………………………………..…….. 

 data i podpis Kwestora 

III.  STANOWISKO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

1. Proponowany tryb udzielania zamówienia podstawa prawna)…………………………………………….…….……... 

…………………………………………………………………………………………………………….…….……... 

Uzasadnienie (dla trybu innego niż przetarg nieograniczony i ograniczony)………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………..……………….….......... 

2. Szacunkowa wartość zamówienia netto w EURO …………………………………………..………………………..... 

3. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia……………………....…… z VAT…………………...………..... 

 

……………………………………..…….. 

                                                     data i podpis  

IV. REKTOR/KANCLERZ 

Zatwierdzam/nie zatwierdzam* realizację zamówienia i procedurę. 

……………………………………..…….. 

 data i podpis 

 właściwe podkreślić 
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Załącznik Nr 1B (kolor pomarańczowy) 

NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ 

 

………………………………………………… 

 

Numer ewidencji KZP: ……………………… 

I. ZAPOTRZEBOWANIE W RAMACH ŚRODKÓW Z SUBWENCJI NA UTRZYMANIE I ROZWÓJ 

POTENCJAŁU BADAWCZEGO : 

 

1. Proszę o zlecenie zakupu*, podpisanie umowy o dzieło/zlecenia* 

…………………………………………………………………………………………………….……….…………... 

2. Opis przedmiotu zamówienia (nazwa, ilość, wymagania szczególne, w przypadku umowy  

o dzieło/zlecenia, zakres i termin wykonania umowy; jeśli umowa z osobą nie prowadzącą działalności 

gospodarczej to dodatkowo należy podać DANE DO ZAWARCIA UMOWY )  

…………………………………………………………………………………………………….……….…...………

………………………………………………………………………………………..………………………..………. 

3. Szacunkowa wartość zamówienia ………….. netto lub ………… zł brutto. 

4. Podstawa dokonania szacowania wartości zamówienia *: 

− sondaż telefoniczny 

− sondaż internetowy 

− sondaż pisemny 

− w oparciu o inne źródła (podać jakie) …………………………………………………………………….…… 

5. Zamówienie jest jednorazowe*, okresowe*, ciągłe* i jest konieczne w związku z realizacją tematu 

badawczego:……………………………………………………………………………….……….………….………

………………………………………………………………………………..………………………………………... 

 

                                                                                                                         

…………………………………...    

data i podpis kierownika jednostki 

II. KWESTOR 

Potwierdzam zabezpieczenie w środków/nie potwierdzam. 

……………………………………..…….. 
 data i podpis Kwestora 

III.  STANOWISKO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

1. Proponowany tryb udzielania zamówienia (podstawa prawna)…………………………………….……………… 

…………………………………………………………………………………………………….………………... 

Uzasadnienie (dla trybu innego niż przetarg nieograniczony i ograniczony)…………………………….………... 

………………………………………………………………………………………………..………….……......... 

2. Szacunkowa wartość zamówienia netto w EURO …………………………………………..………….…………. 

3. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia………………………… z VAT…………………....………... 

 

……………………………………..…….. 
data i podpis  

IV.  REKTOR/KANCLERZ 

Zatwierdzam/nie zatwierdzam* realizację zamówienia i procedurę. 

 

 

……………………………………..…….. 
data i podpis 

* właściwe podkreślić  
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Załącznik Nr 1C (kolor żółty) 

NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ 

 

……………………………………………… 

 
Numer ewidencji KZP: ……………………… 

I. ZAPOTRZEBOWANIE ZE ŚRODKÓW PROGRAMÓW OPERACYNYCH ORAZ INNYCH 

ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA 

1. Proszę o zlecenie zakupu*, podpisanie umowy o dzieło/zlecenia*. 

…………………………………………………………………………………………………….……….…..…………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Opis przedmiotu zamówienia (nazwa, ilość, wymagania szczególne, w przypadku umowy  

o dzieło/zlecenia, zakres i termin wykonania umowy; jeśli umowa z osobą nie prowadzącą działalności 

gospodarczej to dodatkowo należy podać DANE DO ZAWARCIA UMOWY)  

……………………………………………………………………………………………………....……….…..………

………………………………………………………………………………………………………….……………….. 

3. Szacunkowa wartość zamówienia ………….. netto lub ………… zł brutto. 

4. Podstawa dokonania szacowania wartości zamówienia *: 

− sondaż telefoniczny 

− sondaż internetowy 

− sondaż pisemny 

− w oparciu o inne źródła (podać jakie) …………………………………………………………….…………… 

5. Zamówienie jest jednorazowe*, okresowe*, ciągłe* i jest konieczne w związku z …………………….…………. 

…………………………………………………………………………………………………….………….…….….. 

         Nazwa i nr umowy o dofinansowanie projektu……………………………………………………………….………. 

…………………………………………………………………………………………………….………….…….….. 

Pozycja z harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy…………………………………………………….……… 

Nazwa i nr zadania z harmonogramu……………………………………………………………………….…………. 

 

……………………………………………..……………. 
data, imię i nazwisko kierownika właściwej komórki organizacyjnej 

II. KWESTOR 

Potwierdzam zabezpieczenie środków/nie potwierdzam. 

 

……………………………………..…….. 
 data i podpis Kwestora 

III.  STANOWISKO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

1. Proponowany tryb udzielania zamówienia (podstawa prawna)……………………………………………...……… 

……………………………………………………………………………………………………………….…..…... 

Uzasadnienie (dla trybu innego niż przetarg nieograniczony i ograniczony)…………………………………...…... 

………………………………………………………………………………………………..………........................ 

2. Szacunkowa wartość zamówienia netto w EURO …………………………………………..…………………….… 

3. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia…………………..……… z VAT…………………...………... 

 

 

……………………………………..…….. 
data i podpis  

IV.  REKTOR/KANCLERZ 

Zatwierdzam/nie zatwierdzam* realizację zamówienia i procedurę. 

 

……………………………………..…….. 
 data i podpis 

      * właściwe podkreślić 
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Załącznik Nr 2A 

NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ 

 

……………………………………………… 

 
Numer ewidencji KZP: 

……………………… 

I. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DZIEŁO/ZLECENIA DLA USŁUG NAUKOWYCH, 

ARTYSTYCZNYCH ORAZ DYDAKTYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  

                                        (nie dotyczy umów semestralnych): 

– na studiach stacjonarnych, 

– na studiach stacjonarnych płatnych, 

– na studiach niestacjonarnych ( podyplom., muzykoterapia, choreografia, taniec nowoczesny , wokalistyka 

estradowa)*, 

– na wszystkich rodzajach studiów, 

– pozostałej działalności dydaktycznej …………………………………………………………………………….. 

– sesje, konferencje, konkursy i inne zadania kulturalne*, 

– ogólnouczelniane  (promocja, pozostałe)*. 

a) Przedmiot umowy 

…………………………………………………………………………………………………….……….…..………

………………………………………………………………………………………..……………………………….. 

Okres wykonania umowy od ………… do ……..……… (lub)* zamówienie jest jednorazowe 

(*wybrać odpowiednie) 

 

Ilość godzin ………. wartość za 1 godzinę ………………… (w przypadku umów realizowanych za stawkę 

godzinową) 

Proponowane wynagrodzenie brutto: …………………………… zł 

Wskazanie typu działalności artystycznej Akademii, którego zamówienie dotyczy (np. nazwa wydarzenia 

artystycznego, koncertu, tytuł wykładu itp.):………………………………………………………….……………. 

…………………………………………………………………………………………………………….………… 

b) Proponowany wykonawca 

1. Imię i nazwisko wykonawcy 

………………………………………………………………………………………………………….…………… 

2. Adres (właściwy do rozliczeń z Urzędem Skarbowym)  

……………………………………………………………………………………………………….……………… 

kod pocztowy     miejscowość        ulica                                   województwo                powiat 

PESEL ………………………………………..  NIP ………………………………………………………... 

URZĄD SKARBOWY …………………………………………….………………………………………………. 

3. Czy dzieło ma charakter twórczy?   TAK/NIE 

4. Zwrot kosztów podróży: PKP II klasa  TAK/NIE 

na trasie.……………………………………………………………….……………………………………………. 

5. Inne postanowienia umowy, np. udostępnienie treści wykładu do publikacji bez odrębnego 

wynagrodzenia.…………………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………………………………….………………… 

c) Szacunkowa wartość zamówienia………….. zł 

Podstawa dokonania szacowania wartości zamówienia *: 

− sondaż telefoniczny 

− sondaż internetowy 

− sondaż pisemny 

− w oparciu o inne źródła (podać jakie) …………………………………………………………….…………… 
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…………………………………..……… 
data i podpis 

II. KWESTOR 

 Potwierdzam zabezpieczenie w środków/nie potwierdzam*. 

 

…………………………………..……… 
data i podpis Kwestora 

III.  STANOWISKO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

1. Proponowany tryb udzielania zamówienia podstawa prawna)…………………………………………….…….……... 

…………………………………………………………………………………………………………….…….…..…... 

2. Uzasadnienie (dla trybu innego niż przetarg nieograniczony i ograniczony)………………………………..………... 

……………………………………………………………………………………………..…..……………….….......... 

3. Szacunkowa wartość zamówienia netto w EURO…………………………………………..………………..... 

4.  Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia……………………....…… z VAT…………………...………..... 

 

 

……………………………………..…….. 

       data i podpis 

 

IV. REKTOR/KANCLERZ 

Zatwierdzam/nie zatwierdzam* realizację zamówienia. 

…………………………………..……… 
data i podpis 

      *właściwe podkreślić 
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Załącznik Nr 2B (kolor pomarańczowy) 

NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ 

 

……………………………………………… 

 
Numer ewidencji KZP: ……………………… 

 I. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DZIEŁO/ZLECENIA DLA USŁUG NAUKOWYCH, 

ARTYSTYCZNYCH W RAMACH ŚRODKÓW Z SUBWENCJI NA UTRZYMANIE I ROZWÓJ 

POTENCJAŁU BADAWCZEGO  

 

WNIOSKODAWCA 

a) Przedmiot umowy 

…………………………………………………………………………………………………….……….…..………

………………………………………………………………………………………………………..……………….. 

Okres wykonania umowy od ………… do ……..……… (lub)* zamówienie jest jednorazowe 

(*wybrać odpowiednie) 

 

Ilość godzin ………. wartość za 1 godzinę ………………… (w przypadku umów realizowanych za stawkę 

godzinową) 

Proponowane wynagrodzenie brutto: …………………………… zł 

Wskazanie typu działalności artystycznej Akademii, którego zamówienie dotyczy (np. nazwa wydarzenia 

artystycznego, koncertu, tytuł wykładu, tematu badawczego itp.):…………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Proponowany wykonawca 

1. Imię i nazwisko wykonawcy 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Adres ( właściwy do rozliczeń z Urzędem Skarbowym)  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

kod pocztowy     miejscowość        ulica                                   województwo                powiat 

PESEL ………………………………………..  NIP ………………………………………………………... 

URZĄD SKARBOWY ………………………………………………………………………………………………. 

3. Czy dzieło ma charakter twórczy?   TAK/NIE 

4. Zwrot kosztów podróży: PKP II klasa  TAK/NIE 

na trasie.………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Inne postanowienia umowy, np. udostępnienie treści wykładu do publikacji bez odrębnego 

wynagrodzenia.…………………………………………………………………….………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) Szacunkowa wartość zamówienia………….. zł 

Podstawa dokonania szacowania wartości zamówienia *: 

− sondaż telefoniczny 

− sondaż internetowy 

− sondaż pisemny 

− w oparciu o inne źródła (podać jakie) …………………………………………………………….…………… 

 

                                    ……………………………….. 
                                    data i podpis kierownika jednostki  

II. KWESTOR 

 Potwierdzam zabezpieczenie w środków/nie potwierdzam. 

…………………………………..……… 
data i podpis Kwestora 
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III. STANOWISKO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

1. Proponowany tryb udzielania zamówienia podstawa prawna)…………………………………………….…….……... 

…………………………………………………………………………………………………………….…….…..…... 

2. Uzasadnienie (dla trybu innego niż przetarg nieograniczony i ograniczony)………………………………..………... 

……………………………………………………………………………………………..…..……………….….......... 

3. Szacunkowa wartość zamówienia netto w EURO…………………………………………..………………..... 

4. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia……………………....…… z VAT…………………...………..... 

 ……………………………………..…….. 

         data i podpis 

IV. REKTOR/KANCLERZ 

Zatwierdzam/nie zatwierdzam* realizację zamówienia. 

 

…………………………………..……… 
data i podpis 

 

*właściwe podkreślić 
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 Załącznik Nr 2 RACH/A 

WYSTAWCA RACHUNKU 

 

Imię i nazwisko:.........................................................................Rodowe......................................................... 

 

Adres i kod:...................................................................................................................................................... 

 

Powiat:......................................................................Województwo:............................................................... 

 

Nr  PESEL:....................................................................Nr  NIP:..................................................................... 
(tylko osoby fizyczne nie prowadzące działalności, nie będące płatnikami VAT)         (tylko prowadzący działalność, zarejestrowani płatnicy VAT, 

podatku zryczałtowanego itp.) 
 

Urząd Skarbowy i adres:..................................................................................................................................  

 

Konto osobiste (bank i nr konta):..................................................................................................................... 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Łódź, dnia.................................. 

RACHUNEK DOTYCZĄCY REALIZACJI ZADAŃ: 

– na studiach stacjonarnych, 

– na studiach stacjonarnych płatnych, 

– na studiach niestacjonarnych (podyplom., muzykoterapia, choreografia, taniec nowoczesny, wokalistyka 

estradowa)*, 

– na wszystkich rodzajach studiów,  

– pozostałej działalności dydaktycznej ..................................................................... 

– sesje, konferencje, konkursy i inne zadania kulturalne *, 

– z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, 

– ogólnouczelnianych, domu studenckiego (remonty, promocja, pozostałe)*. 

dla AM im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi za wykonanie następujących prac:......................................................... 

 

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

oraz za przeniesienie na rzecz AM im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi majątkowych praw autorskich na wszystkich 

polach eksploatacji do wykonanych prac określonych w umowie nr: ....................z dnia......................na kwotę zł. 

 

.........................słownie:.................................................................................................................................... 

Oświadczam, że praca została wykonana osobiście i nie w ramach przedsiębiorstwa. 

Oświadczam, że przenoszę na rzecz Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi majątkowe prawa autorskie 

na wszystkich polach eksploatacji.  

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 1 ust. 2 oraz art. 8 ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z p.zm.) praca wykonywana wg w/w umowy jest przedmiotem prawa 

autorskiego. 

Oświadczenie powyższe posłuży do obliczenia wynagrodzenia za pracę twórczą z zastosowaniem kosztów 

uzyskania w wysokości 50%, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z p.zm.).    

  

* właściwe podkreślić                                     ..................................................... 
podpis wystawcy rachunku 

_________________________________________________________________________________________ 

Praca została wykonana i przyjęta. Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym, jest on zgodny z 

ustaleniami umowy. 
                                        

 

ZATWIERDZAM DO WYPŁATY..............................................  PODPIS ODBIERAJĄCEGO................................................ 
Rektor/Kanclerz 
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________________________________________________________________________________________ 
 

Rozliczenie finansowe:  

Kwota brutto  _____________    

 

Razem składki_____________     

 

Kwota podatku......% _____________ Ubezp. zdrow. 9% ___________ 

 

Kwota do wypłaty _____________             Ubezp. zdrow. 7,75% ___________  (brutto – składki) 
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Załącznik Nr 2 RACH/Z 

WYSTAWCA RACHUNKU 

 

Imię i nazwisko:.........................................................................Rodowe......................................................... 

 

Adres i kod:...................................................................................................................................................... 

 

Powiat:......................................................................Województwo:............................................................... 

 

Nr  PESEL:....................................................................Nr  NIP:..................................................................... 
(tylko osoby fizyczne nie prowadzące działalności, nie będące płatnikami VAT)             (tylko prowadzący działalność, zarejestrowani płatnicy VAT, 

              podatku zryczałtowanego itp.) 

 

Urząd Skarbowy i adres:..................................................................................................................................  

               

Konto osobiste (bank i nr konta):..................................................................................................................... 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Łódź, dnia.................................. 

 

RACHUNEK DOTYCZĄCY REALIZACJI ZADAŃ*: 

– na studiach stacjonarnych, 

– na studiach stacjonarnych płatnych, 

– na studiach niestacjonarnych (podyplom., muzykoterapia, choreografia, taniec nowoczesny, wokalistyka 

estradowa)*, 

– na wszystkich rodzajach studiów,  

– pozostałej działalności dydaktycznej ..................................................................... 

– sesje, konferencje, inne zadania kulturalne*, 

– z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, 

– ogólnouczelnianych (remonty, promocja, pozostałe)*. 

 

dla AM im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi za wykonanie następujących prac:.......................................................... 

 

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

 

określonych w umowie nr:....................z dnia......................na kwotę zł............................................................... 

 

słownie:............................................................................................................................................................. 

 

Oświadczam, że praca została wykonana osobiście i nie w ramach przedsiębiorstwa. 

                         

* właściwe podkreślić                                        ..................................................... 

podpis wystawcy rachunku 

_________________________________________________________________________________________________ 

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym, jest on zgodny z ustaleniami umowy. 

 

 
ZATWIERDZAM DO WYPŁATY..............................................  PODPIS ODBIERAJĄCEGO................................................ 

Rektor/Kanclerz 
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_________________________________________________________________________________________________ 

 

Rozliczenie finansowe:  

Kwota brutto  _____________    

 

Razem składki _____________     

 

Kwota podatku......% _____________  Ubezp. zdrow. 9% ___________ 

 

Kwota do wypłaty _____________             Ubezp. zdrow. 7,75% ___________  (brutto – składki) 
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu 

 

 

Wzór formularza planu zamówień publicznych komórki organizacyjnej Akademii Muzycznej 

Plan zamówień publicznych  na rok ……….. 

 

………………………….…………………………………………………………..……………………………………………………… 

(wskazać właściwą komórkę organizacyjną) 

L.p. 
Przedmiot zamówienia 

(określić pełną nazwę) 

Wartość 

szacunkowa 

netto  

(zł lub euro) 

Termin 

wszczęcia 

postępowania 

(wskazać 

kwartał) 

Czas trwania lub termin 

wykonania 

(wskazać czas trwania w 

dniach, miesiącach lub 

latach albo datę wykonania) 

Źródło finansowania 

(wskazać źródło 

dofinansowania; nazwę 

programu lub projektu, 

jeżeli dotyczy) 

Uwagi 

I II III IV V VI VII 

1.       

2.       

3.       

4.       

….       

 

 

 

……………………………………….       ……………………………………….. 

Imię i nazwisko osoby sporządzającej       Data, podpis i pieczęć kierownika  
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Załącznik Nr 3A 

 

Wniosek o wydanie polecenia wyjazdu służbowego 

DELEGACJA 

 

Wniosek o wydanie polecenia wyjazdu służbowego dla: .......................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………….. 

    (imię i nazwisko delegowanego) 

do miejscowości ………………………………………………………………………………………. 

od dnia ……………………………………………… do dnia ………………………………………. 

Cel wyjazdu: …………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

        ………………………………  
         podpis / pieczątka 

        Kierownika komórki organizacyjnej  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Zwrot kosztów: podróż*, diety*, zakwaterowanie* 

2. Środek lokomocji 

…………………………………………………………………………………... 
(należy podać jeśli inny niż pociąg II klasy) 

3. Kosztami rozliczenia wyjazdu służbowego należy obciążyć 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

    (należy podać jeśli inne niż środki Uczelni) 

 

Zatwierdzam*/nie zatwierdzam polecenie wydania polecenia wyjazdu służbowego. 

 

 

………………………………  
                                            podpis / pieczątka 

                                         Rektora, Prorektora, Kanclerza 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 3B (kolor pomarańczowy) 

 

Wniosek o wydanie polecenia wyjazdu służbowego 

w ramach środków z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału  

badawczego 

 

Wniosek o wydanie polecenia wyjazdu służbowego dla: .......................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………….. 

    (imię i nazwisko delegowanego) 

do miejscowości ………………………………………………………………………………………. 

od dnia ……………………………………………… do dnia ………………………………………. 

1. Cel wyjazdu oraz temat badań: …………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Zwrot kosztów: podróż*, diety*, zakwaterowanie* 

3. Środek lokomocji …………………………………………………………………………………... 
(należy podać jeśli inny niż pociąg II klasy) 

 

 

 

 

……………….………………………….  
                                   data i podpis kierownika jednostki organizacyjnej 

         

 

 

 

Zatwierdzam*/nie zatwierdzam wydanie polecenia wyjazdu służbowego . 

 

 

 

                                                                                         

                                                                        ……………………………………………………. 

                                                                                  podpis Rektora , Kanclerza  

 

*właściwe podkreślić 
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Załącznik  Nr 4 do Regulaminu 

 

Wzór formularza planu zamówień publicznych Akademii 

 

Plan zamówień publicznych Akademii Muzycznej na rok ………..  

L.p. 
Jednostka 

zlecająca 

Przedmiot 

zamówienia 

Wartość 

szacunkowa 

netto 

Planowany 

termin wszczęcia 

postępowania 

Czas trwania lub 

termin 

wykonania 

Źródło finansowania Uwagi 

1.        

2.        

3.        

4.        

….        

 

 

 

…………………………………….….       ……………………………………….. 

Imię i nazwisko osoby sporządzającej            Data, podpis i pieczęć KZP 

 

 

 

………………………………………..        ……………………………………….. 

Data, podpis i pieczęć                   Data, podpis i pieczęć  

Kwestora                      Kierownika Zamawiającego 
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Załącznik  Nr 5 do Regulaminu 

 

Zasady udzielenia zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP  

§1 

Postanowienia ogólne 

1. W zależności od właściwego trybu udzielenia zamówienia publicznego procedurę o udzielenie 

zamówienia przeprowadza odpowiednio KZP lub Wnioskodawca. 

2. Za terminową i wartościową realizację umowy lub zlecenia jest odpowiedzialny kierownik 

właściwej komórki organizacyjnej, w ramach której wnioskowano o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

§2 

Tryby udzielania zamówienia 

1. Ustala się następujące tryby udzielenia zamówienia: 

a) Rozeznanie cenowe  - dla zamówień: 

 o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 35 000 zł netto (słownie: trzydzieści pięć 

tysięcy), 

 zamówień awaryjnych, o których mowa w Rozdziale 10 Regulaminu, których wartość jest 

niższa niż 130 000 złotych netto,  

 zamówień, których wartość jest niższa niż 130 000 złotych netto, udzielanych osobom 

fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, realizowanych na podstawie umowy 

zlecenia lub umowy o dzieło, 

 zamówień, których wartość jest niższa niż 130 000 złotych netto, obejmujących publikacje 

w prasie materiałów informacyjnych i promocyjnych, 

 zakup czasu antenowego lub audycji od dostawców audiowizualnych lub radiowych usług 

medialnych, 

 zamówień, których wartość jest niższa niż 130 000 złotych netto, które mogą być świadczone 

tylko przez jednego wykonawcę: 

̶z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, 

̶z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, 

b) Zapytanie ofertowe - dla zamówień: 

 o wartości szacunkowej powyżej 35 000 zł netto, ale niższej niż 130 000 zł netto, 

z zastrzeżeniem lit. a) powyżej,  

 o wartości szacunkowej równej lub większej niż 130 000 zł netto, do których zastosowanie ma 

wyłączenie stosowania ustawy PZP. 

2. W przypadku, gdy wartość Zamówienia z zakresu działalności kulturalnej jest równa lub 

przekracza 130 000 złotych netto Zamawiający jest zobowiązany do zamieszczenia ogłoszenia 

o udzielanym zamówieniu na stronie BIP. 

3. Ogłoszenie, o którym mowa w pkt. 2 powyżej zawiera informacje niezbędne z uwagi na 

okoliczności jego udzielenia, w szczególności: 

a) nazwę i adres Zamawiającego, 

b) przedmiot zamówienia wraz z określeniem jego zakresu lub wielkości, 

c) kryteria oceny ofert wraz z opisem przyznania punktów, 

d) warunki udziału w postępowaniu wraz z określeniem sposobu ich spełnienia – jeśli dotyczy, 

e) termin składania ofert, 

f) miejsce oraz sposób złożenia oferty, 

4. Ogłoszenie, o którym mowa w pkt. 2 powyżej przygotowuje KZP. Wnioskodawca zobowiązany 

jest przekazać dane niezbędne do przygotowania przedmiotowego ogłoszenia. 



 29 

5. Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego zamieszcza na stronie BIP informacji 

o udzieleniu Zamówienia z zakresu działalności kulturalnej, podając nazwę (firmę) albo imię 

i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację 

o nieudzieleniu tego zamówienia. 

6. W przypadku zamówień udzielnych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część można 

stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż 

10 000 złotych, pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości 

zamówienia. 

§3 

Procedura udzielania zamówienia w trybie rozeznania cenowego 

1. Podstawę dokonania zakupu dostaw, usług lub wykonania robót budowlanych stanowi 

zatwierdzone przez Kierownika Zamawiającego zapotrzebowanie lub wniosek złożone przez 

Wnioskodawcę. 

2. Wnioskodawca przed złożeniem zapotrzebowania lub wniosku przeprowadza  rozeznanie cenowe, 

w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, w formie sondażu telefonicznego, 

internetowego lub pisemnego np. fax oraz na podstawie wszelkich innych możliwych źródeł 

informacji np. aktualnych katalogów cenowych. 

3. Wnioskodawca określa w punkcie I.4. zapotrzebowania lub I.c) wniosku, podstawę dokonania 

rozeznania cenowego. 

4. Cała dokumentacja z podjętych czynności tj. zapotrzebowanie z projektem zlecenia, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu lub umowy, wraz z akceptacją Kwestora zostaje przekazane 

za pośrednictwem KZP Kierownikowi Zamawiającego celem zatwierdzenia udzielenia 

zamówienia. 

5. Dokumentacja z procedury o udzielenie zamówienia w trybie rozeznania cenowego wraz z umową 

lub zleceniem przechowywana jest przez Wnioskującego, który jest odpowiedzialny za realizację 

zamówienia. 

§4 

Procedura udzielania zamówienia w trybie zapytań ofertowych 

1. Podstawę przeprowadzenia procedury oraz dokonania zakupu dostaw, usług lub wykonania robót 

budowlanych stanowi zatwierdzone przez Kierownika Zamawiającego zapotrzebowanie złożone 

przez Wnioskodawcę.  

2. Wnioskodawca przed złożeniem zapotrzebowania przeprowadza oszacowanie wartości 

zamówienia, w formie sondażu telefonicznego, internetowego lub pisemnego np. fax oraz na 

podstawie wszelkich innych możliwych źródeł informacji np. aktualnych katalogów cenowych. 

3. Wnioskodawca, określa w punkcie I.4. zapotrzebowania lub I.c) wniosku, podstawę dokonania 

rozeznania cenowego. 

4. Prawidłowo wypełnione zapotrzebowanie lub wniosek zaakceptowane przez kierownika 

zamawiającego lub osobę upoważnioną stanowi podstawę do przeprowadzenia przez KZP 

procedury w trybie zapytania ofertowego. 

5. Procedurę w trybie zapytania ofertowego przeprowadza się poprzez: 

a) skierowanie zaproszenia do składania ofert do wykonawców wskazanych przez Wnioskodawcę, 

w liczbie, która zapewni konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, jednakże nie 

mniejszej niż dwóch, lub 

b) zamieszczenie na stronie BIP zaproszenia do składania ofert, lub 

c) drukując oferty ze stron internetowych lub na podstawie wszelkich możliwych źródeł informacji 

np. rozeznania telefonicznego lub aktualnych katalogów cenowych, od minimum trzech 

Wykonawców. 
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6. Zaproszenie do składania ofert musi zawierać opis wymagań Zamawiającego co do przedmiotu 

zamówienia. 

7. W przypadkach szczególnych - gdy oferta może być skierowana tylko do jednego Wykonawcy - 

Wnioskodawca opisuje przyczynę propozycji skierowania zapytania tylko do jednego Wykonawcy. 

8. Procedurę w trybie zapytania ofertowego przeprowadza się w postaci elektronicznej lub w formie 

pisemnej. 

9. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. W razie 

konieczności KZP może przeprowadzić negocjacje zaoferowanej ceny. Możliwość 

przeprowadzenia negocjacji musi być wskazana w zaproszeniu do składania ofert.  

10. Zamówienia udziela się wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę i spełnił warunki określone 

w zaproszeniu do składania ofert. 

11. Z procedury w trybie zapytania ofertowego KZP sporządza stosowny protokół. 

12. Protokół z przeprowadzonej procedury wraz z projektem informacji o wyniku procedury, zlecenia, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu lub umowy zostaje przekazany Kierownikowi 

Zamawiającego celem zatwierdzenia udzielenia zamówienia. 

13. Dokumentacja z procedury o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego wraz z kopią 

umową lub zleceniem przechowywana jest przez KZP. 

14. Umowa lub zlecenie przekazywane jest kierownikowi właściwej komórki organizacyjnej, który jest 

odpowiedzialny za realizację zamówienia. 

§5 

Zakończenie procedury o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się 

przepisów ustawy PZP  

Zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia następuje z dniem: 

1. zawarcia umowy z wykonawcą, któremu udzielono zamówienia lub udzielono zamówienia 

w formie zlecenia. 

2. podjęcia przez Kierownika Zamawiającego decyzji w sprawie unieważnienia procedury 

o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

a) nie złożono żadnej oferty, 

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

c) podjęcie decyzji w sprawie unieważnienia procedury o udzielenie zamówienia bez podania 

przyczyny. 
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Załącznik  Nr 6 do Regulaminu 

  

Łódź, dnia ………..…… r. 

 

 

 

 

 Wykonawca: 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

ZLECENIE Nr ……… 

Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi zleca ………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

1. Szczegóły zlecenia: 

a) ………………………………… 

b) ………………………………… 

c) ………………………………… 

2. Termin realizacji: ………………………………... 

3. Łączna wartość zamówienia: ............... zł brutto. 

 

Wynagrodzenie za usługę zostanie przekazane przelewem w terminie ….. dni od dnia otrzymania 

faktury przez Zamawiającego po odbiorze przedmiotu zamówienia. 

 

……………………………………..…….. 

data i podpis Kierownika Zamawiającego 

lub osoby upoważnionej 

 

 

Powyższe warunki przyjąłem do realizacji 

…………………………………………… 

data i podpis z pieczątką 
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Załącznik  Nr 7 do Regulaminu 

 

DANE DO ZAWARCIA UMOWY O DZIEŁO/ZLECENIA 

               (do ZAPOTRZEBOWANIA wg Załącznika nr 1A,1B lub 1 C)  

1. Imię i nazwisko Wykonawcy …………………………………………………. 

2. Adres (do rozliczeń z Urzędem Skarbowym) …………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………. 

3. PESEL …………….………...……. 4. NIP ………..…………..……………...  

5. Urząd Skarbowy ………………………………………………………………. 

6. Przedmiot umowy ……………………………………………………………...  

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………  

7. Termin wykonania umowy od ………………………. do ……………………  

8. Proponowane wynagrodzenie brutto …………………………………………..  

9. Czy dzieło ma charakter twórczy? TAK/NIE* 

10. Wypełnić w przypadku zwrotu kosztów podróży . 

Zwrot kosztów podróży PKP II kl. na trasie ……………………………………..  

……………………………………………………………………………………. 

11. Inne postanowienia do umowy np. udostępnienie treści wykładu do publikacji bez odrębnego 

wynagrodzenia ……………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….  

 

        ………………………………  

        podpis kierownika jednostki  

 niepotrzebne skreślić  

UWAGA – należność za wykonanie umowy przekazywana jest na konto bankowe.                     

Prosimy o przygotowanie numeru rachunku. 


