
 
 
 
 REGULAMIN UDZIELANIA  ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH 
O WARTOŚCI DO 14 000 €  
PRZEZ MIASTO MIKOŁÓW 

 
 
Regulamin niniejszy reguluje zasady udzielania zamówień publicznych o wartości  
do 14 000 € i obowiązki komórek organizacyjnych  w  tym zakresie w  Urzędzie 
Miasta Mikołów.  

§ 1 
Za przeprowadzenie postępowania odpowiada Kierownik Komórki Organizacyjnej 
Urzędu Miasta Mikołów. O ile zachodzą przesłanki do wyłączenia tej osoby 
z postępowania, o których mowa w art.17 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
wyznacza on inną osobę do przeprowadzenia postępowania. 

§ 2 
Przed rozpoczęciem procedury wyboru wykonawcy Kierownik Komórki 
Organizacyjnej uzyskuje opinię Biura Zamówień Publicznych i Biura Kontroli 
Wewnętrznej w trybie określonym w Zarządzeniu Burmistrza Miasta nr 12/166/2005 
z 01.02.2005 r- na druku stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu. 

§ 3 
W postępowaniu stosuje się zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania 
wykonawców oraz jawności. 

§ 4 
Kierownik Komórki Organizacyjnej uzyskuje informacje o cenie i innych warunkach 
wykonania zamówienia od co najmniej 3 wykonawców, przed podjęciem decyzji 
o wyborze oferty. 

§ 5 
Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej są cena i inne kryteria odnoszące się do 
przedmiotu zamówienia, jak i właściwości wykonawcy 

§ 6 
Ze wszystkich czynności podjętych podczas prowadzenia postępowania Kierownik 
Komórki Organizacyjnej sporządza protokół, wg wzoru stanowiącego załącznik do 
niniejszego regulaminu. 

§ 7 
Protokół wraz z umową na wykonanie zamówienia Kierownik Komórki Organizacyjnej 
przedstawia do podpisu właściwemu Zastępcy Burmistrza lub Sekretarzowi Miasta, 
a po uzyskaniu podpisu przekazuje jego kopię do Biura Zamówień Publicznych. 

 



Załącznik do regulaminu – Zarządzenie Burmistrza Mikołowa Nr 145 / 113 / 2007 z 11 czerwca 
2007r. 

URZĄD MIASTA MIKOŁÓW 
Nazwa komórki organizacyjnej: 

 
Symbol: 

 � 
SEO.
3    

przez 

BMW 

Biuro Zamówień 
Publicznych 

 
Biuro Kontroli 
Wewnętrznej 

            /         
/          / 07 

 Dnia  2007.     
.      

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZEGO O WARTOŚCI DO 14 000€ 
Przedmiot zamówienia 
 
 

Kod CPV: 
 

Nazwisko i Imię osoby, która ustaliła wartość zamówienia: 
 

Wartość zamówienia: 
zł 

Opinię o trybie udzielenia zamówienia uzyskano  
w preliminarzu rocznym, pod pozycją:  

Opinia SEO.3 
���� pozytywna* 
���� negatywna* 
*zakreślić właściwe pole                               podpis opiniujacego 

Opinia BMW 
���� pozytywna* 
���� negatywna* 
*zakreślić właściwe pole                                   podpis opiniujacego 

 
Informacje dot. ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od: 

 
Lp. Nazwa wykonawcy Inne kryteria (wymienić) Oferowana cena 

1. 

  

zł 

2. 

  

zł 

3. 

  

zł 

Informacje uzyskano w dniach od: 
2007. 

do: 

2007. 
 

Wybrano wykonawcę nr  
Zawarto umowę nr: 

 
w dniu: 
2007. 

 
Zatwierdzam: 

Kierownik Komórki Organizacyjnej  Z-ca Burmistrza / Sekretarz Miasta 



URZĄD MIASTA MIKOŁÓW 
Nazwa komórki organizacyjnej: 

 
Symbol: 

 � 
SEO.
3    
przez 

BMW 

Biuro Zamówień 
Publicznych 

 
Biuro Kontroli 
Wewnętrznej 

            /         
/          / 07 

 Dnia  2007.     
.      

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZEGO O WARTOŚCI DO 14 000€ 
Przedmiot zamówienia 
 
 

Kod CPV: 
 

Nazwisko i Imię osoby, która ustaliła wartość zamówienia: 
 

Wartość zamówienia: 
zł 

Opinię o trybie udzielenia zamówienia uzyskano  
w preliminarzu rocznym, pod pozycją:  

Opinia SEO.3 
���� pozytywna* 
���� negatywna* 
*zakreślić właściwe pole                               podpis opiniujacego 

Opinia BMW 
���� pozytywna* 
���� negatywna* 
*zakreślić właściwe pole                                   podpis opiniujacego 

 
Informacje dot. ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od: 

 
Lp. Nazwa wykonawcy Inne kryteria (wymienić) Oferowana cena 

1. 

  

zł 

2. 

  

zł 

3. 

  

zł 

Informacje uzyskano w dniach od: 
2007. 

do: 

2007. 
 

Wybrano wykonawcę nr  
Zawarto umowę nr: 

 
w dniu: 
2007. 

 
Zatwierdzam: 

 
 

Kierownik Komórki Organizacyjnej  Z-ca Burmistrza / Sekretarz Miasta 


