
 

 

ZARZĄDZENIE NR  1/21 

REKTORA-KOMENDANTA SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ 

z dnia 14 stycznia 2021 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których 

wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro  

lub wyłączonych ze stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych 

na podstawie jej przepisów szczególnych 

 

Na podstawie § 38 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, zatwierdzonego decyzją nr 50 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2019 r.  

(Dz. Urz. MSWiA poz. 36), zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wprowadza się regulamin udzielania zamówień w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, 

których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 

 

Do postępowań o udzielenie zamówień wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego 

zarządzenia stosuje się postanowienia zarządzenia dotychczasowego. 

 

§ 3. 

 

Traci moc zarządzenie nr 44/17 Rektora-Komendanta SGSP z dnia 29 września 2017 r.  

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej 

w złotych równowartości 30 000 euro lub wyłączonych ze stosowania ustawy – Prawo zamówień 

publicznych na podstawie jej przepisów szczególnych. 

 

§ 4. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 



 

 

Załącznik 

do zarządzenia nr 1/21 

Rektora-Komendanta SGSP 

z dnia 14 stycznia 2021 r. 

 

REGULAMIN 

udzielania zamówień w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, których wartość  

nie przekracza kwoty 130 000 zł netto, zwany dalej „Regulaminem”. 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania zamówień w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, zwanej 

dalej „SGSP”, na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość nie przekracza kwoty 

130 000 zł bez podatku od towarów i usług,  zwanych dalej „zamówieniami”. 

2. Zamówienia udzielane są w ramach środków finansowych, którymi SGSP dysponuje, niezależnie 

od źródeł ich pochodzenia, chyba że odrębne przepisy określają odmienne procedury 

wydatkowania środków. 

3. Udzielając zamówień współfinansowanych lub finansowanych ze środków pochodzących  

z budżetu Unii Europejskiej, z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub innych mechanizmów 

finansowych, jako nadrzędne stosuje się przepisy określone w wytycznych dla realizowanego 

programu, a w sprawach nieuregulowanych w tych wytycznych stosuje się odpowiednio 

postanowienia  Regulaminu i odrębnych regulacji. 

4. Czynności związane z udzieleniem zamówienia wykonują funkcjonariusze i pracownicy SGSP, 

zapewniający bezstronność i obiektywizm. 

5. Regulamin nie ma zastosowania, jeżeli zamówienie udzielane jest za pośrednictwem dowolnej, 

zapewaniającej konkurencyjność, elektronicznej platformy zakupowej. 

 

§ 2. 

Definicje 

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) awarii – należy przez to rozumieć niesprawność rzeczy uniemożliwiającą jej funkcjonowanie, 

występująca nagle i powodująca jej niewłaściwe działanie lub całkowite unieruchomienie i 

wymagająca natychmiastowej naprawy lub wymiany na nową; 

2) BIP – Biuletyn Informacji Publicznej; 

3) cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2  

ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178, 

z późn. zm.), nawet jeżeli jest płacona na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą; 

4) dostawach – należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr; 

5) „EDOK” – wewnętrzny elektroniczny system obiegu dokumentów;  

6) jednostce organizacyjnej – należy przez to rozumieć statutowe jednostki organizacyjne podległe 

pod Rektora - Komendanta; 

7) Kierowniku zamawiającego – należy przez to rozumieć Rektora-Komendanta lub osobę której 



 

 

powierzono wykonywanie czynności zastrzeżonych dla Kierownika zamawiającego, której Rektor-

Komendant udzieli upoważnienia lub pełnomocnictwa stałego lub okresowego; 

8) najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy 

bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, albo ofertę 

z najniższą ceną lub kosztem; 

9) postępowaniu – należy przez to rozumieć procedurę wyboru wykonawcy zamówienia; 

10) pracowniku merytorycznym – należy przez to rozumieć osobę upoważnioną przez wnioskodawcę 

albo na samodzielnym stanowisku podlegającą bezpośrednio Kierownikowi zamawiającego, 

odpowiedzialną za opis przedmiotu zamówienia i rozeznanie rynku oraz nadzór nad realizacją 

zamówienia, w tym realizację postanowień umowy, o ile została zawarta; 

11) rejestrze postępowań – należy przez to rozumieć rejestr postępowań o udzielenie zamówienia,  

w tym których wartość nie przekracza progu stosowania przepisów ustawy Pzp; 

12) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć roboty w rozumieniu ustawy Prawo zamówień 

publicznych; 

13) usługach – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty 

budowlane lub dostawy, a które są usługami określonymi w przepisach wydanych na podstawie 

ustawy Prawo zamówień publicznych; 

14) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć kierowników jednostek organizacyjnych (podczas ich 

nieobecności ich zastępców) a także osoby na samodzielnych stanowiskach;  

15) wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, 

złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia; 

16) zamawiającym – należy przez to rozumieć Szkołę Główną Służby Pożarniczej; 

17) zamówieniu publicznym – należy przez to rozumieć umowy odpłatne (w tym także zamówienie 

sporządzone na wzorze formularza obwiązującym u zamawiającego, rachunek, faktura, nota 

księgowa) zawierane pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, 

dostawy lub roboty budowlane. 

 

 § 3. 

Zasady udzielania zamówień 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje się i przeprowadza z zachowaniem zasady 

uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zgodnie z zasadami 

proporcjonalności i przejrzystości, w tym w szczególności w sposób celowy  

i oszczędny. 

2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem procedury udzielenia zamówienia 

wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. 

3. Zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami Regulaminu. 

4. Procedura udzielenia zamówienia jest jawna i prowadzona w języku polskim. 

 

  § 4. 

Postanowienia dotyczące raportu 

 

1. Procedurę udzielenia zamówienia wszczyna się poprzez złożenie raportu o uruchomienie środków 

finansowych, zwanego dalej „raportem”, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu 



 

 

udzielania zamówień publicznych, stanowiącego załącznik do „regulaminu udzielania zamówień 

publicznych, gdzie zastosowania mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych”.  

2. Wnioskodawca składa raport do Kierownika zamawiającego w terminie zapewniającym 

przeprowadzenie postępowania zgodnie z Regulaminem oraz gwarantującym jego realizację w 

preferowanym terminie. 

3. Raport procedowany jest w elektronicznym systemie „EDOK”, gdzie nie wymagana jest pisemna 

forma akceptacji dokumentów. 

4. Wnioskodawca zobowiązany jest do zawarcia w raporcie, co najmniej: 

1) rodzaju zamówienia (dostawa, usługa, robota budowlana); 

2) nazwy przedmiotu zamówienia; 

3) uzasadnienia (celowość udzielenia zamówienia); 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) podstawy realizacji zamówienia (umowa, zamówienie sporządzone na wzorze formularza 
obwiązującym u zamawiającego, faktura/rachunek/nota księgowa);  

6) terminu realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę; 
7) szacunkowej  wartości zamówienia w złotych wraz z informacjami na jakiej podstawie, kiedy 

i przez kogo została ustalona;  
8) wskazania proponowanego wykonawcy wraz z uzasadnieniem wyboru oraz ceną oferty; 

9) danych  osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie rozeznania rynku (o ile dotyczy)/wyboru 

wykonawcy; 

10) informacji, czy wnioskodawca planuje złożyć kolejne raporty na zamówienie publiczne tego 

samego rodzaju w bieżącym roku budżetowym; 

11) wskazania źródła finansowania, z zastrzeżeniem, że obowiązek ten nie dotyczy osób na 

samodzielnych stanowiskach podlegających bezpośrednio Kierownikowi zamawiającego i w 

takich przypadkach wskazanie źródła finansowania zostanie dokonane przez Kwesturę. 

5. Do raportu należy dołączyć dokumentację z przeprowadzonej czynności wyboru wykonawcy (o ile 

dotyczy). 

6. Raport ze wszystkimi załącznikami przekazywany jest do Działu Zamówień Publicznych przed 

dokonaniem zakupu celem weryfikacji.  

7. Dział Zamówień Publicznych weryfikując raport: 

1) dokonuje analizy otrzymanej dokumentacji pod kątem ewentualnego naruszenia przepisów 

Regulaminu;  

2) informuje wnioskodawcę o ryzyku przekroczenia łącznej kwoty 130 000 zł,  

w odniesieniu do planowanych w SGSP zamówień, gdzie występuje jednocześnie tożsamość 

czasowa, przedmiotowa i podmiotowa. 

8. Po akceptacji raportu przez Dział Zamówień Publicznych raport kierowany jest do akceptacji 

dysponenta środków, w przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów 

finansowanych w całości lub częściowo ze źródeł zewnętrznych – do Działu Projektów, a 

następnie Główny Księgowy potwierdza na raporcie zabezpieczenie środków w planie 

rzeczowo-finansowym na realizację zamówienia. Po potwierdzeniu pokrycia wydatku w planie 

rzeczowo – finansowym, raport podlega akceptacji przez Kanclerza, a następnie zatwierdzeniu 

przez Kierownika zamawiającego. 

9. Dział Zamówień Publicznych, w stosunku do kompletnego raportu zatwierdzonego przez 

Kierownika Zamawiającego,  nadaje numer porządkowy we  właściwym rejestrze raportów. 

10. Raporty (zatwierdzone i nie zatwierdzone przez Kierownika Zamawiającego) archiwizowane są 

w systemie „EDOK”. 



 

 

11. Informację o zamówieniu za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej 

wnioskodawca umieszcza w raporcie. Zakup może być zrealizowany dopiero po zatwierdzeniu 

raportu przez Kierownika zamawiającego. 

 

§ 5. 

Postanowienia dotyczące ustalenia szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia publicznego i 

potwierdzenia rozeznania rynku 

 

1. Pracownik merytoryczny w celu potwierdzenia, że wydatek publiczny zostanie dokonany zgodnie 

z ustawą o finansach publicznych przeprowadza rozeznanie rynku.Za przeprowadzenie rozeznania 

rynku odpowiada wnioskodawca.  

2. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite wynagrodzenie wykonawcy,  

bez podatku od towarów i usług. 

3. Wartość zamówienia ustala się z należytą starannością, w szczególności w celu ustalenia:  

1) czy istnieje obowiązek stosowania ustawy Pzp; 

2) czy wydatek ma pokrycie w planie finansowym (planie rzeczowo-finansowym). 

4. Niedopuszczalne jest zaniżanie wartości zamówienia lub obliczanie wartości w sposób 

umożliwiający ominięcie obowiązku stosowania ustawy Pzp i Regulaminu poprzez: 

1) łączenie zamówień, które odrębnie udzielane wymagają zastosowania różnych przepisów 

ustawy Pzp; 

2) dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia, w celu uniknięcia łącznego szacowania ich 

wartości.  

5. W przypadku udzielania zamówień uzupełniających lub dodatkowych, pracownik merytoryczny 

wypełniając raport o uruchomienie środków finansowych, zobowiązany jest wpisać w treści 

raportu uzasadnienie konieczności zamówienia uzupełniającego, numer raportu podstawowego 

oraz załączyć raport podstawowy do sprawy.  

6. Rozeznanie rynku, o którym mowa w ust. 1, dla zamówień o wartości do 10 000 zł brutto: 

1) przeprowadza się poprzez wybór oferty najkorzystniejszej dostępnej na rynku; 

2) wybór oferty poprzedza rozeznanie rynku przeprowadzone: telefonicznie, pisemnie drogą 

mailową lub oferta internetowa; 

3) nie jest wymagana forma pisemna; 

4) w raporcie o uruchomienie środków finansowych, wnioskodawca wskazuje wybranego 

Wykonawcę, cenę ofertową, uzasadnienie wyboru Wykonawcy oraz dane osoby odpowiedzialnej 

za przeprowadzenie rozeznania rynku. 

5) Podstawą udokumentowania zamówienia jest faktura lub rachunek lub nota księgowa. 

6) W przypadku zamówień na roboty budowlane i usługi projektowe zawiera się umowę w formie 

pisemnego zamówienia.  

7. Rozeznanie rynku, o którym mowa w ust. 1, dla zamówień o wartości powyżej  

10 000 zł. brutto do 50 000 zł. brutto: 

1) przeprowadza się poprzez wybór oferty najkorzystniejszej dostępnej na rynku wskutek 

zapytania ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 2; 

2) Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem ofertowym, sporządzonym wg. wzoru nr 2, do 

odpowiedniej liczby wykonawców zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3; 

3) wymagana jest forma pisemna; 



 

 

4) w raporcie o uruchomienie środków finansowych, wnioskodawca wskazuje wybranego 

Wykonawcę, cenę ofertową, uzasadnienie wyboru Wykonawcy oraz dane osoby odpowiedzialnej 

za przeprowadzenie rozeznania rynku. 

5) Podstawą udokumentowania zamówienia na dostawy i usługi jest zamówienie sporządzone 

na wzorze formularza obwiązującym u zamawiającego lub umowa w formie pisemnej, w których 

określa się: przedmiot zamówienia, termin realizacji, wartość zamówienia, ew. kary umowne i 

ew. warunki gwarancji. 

6) W przypadku zamówień na roboty budowlane i usługi projektowe zawiera się umowę w 

formie pisemnej, w której określa się: przedmiot zamówienia, termin realizacji, wartość 

zamówienia, kary umowne i warunki gwarancji. 

7) Zamawiający dopuszcza, jeżeli uzyskanie rozeznania w formie w pkt 1-3 jest utrudnione lub 

niewspółmierne do przedmiotu zamówienia lub w przypadku braku możliwości przesłania 

zaproszenia do złożenia oferty do wymaganej liczby wykonawców, porównanie cenników (np. 

porównanie ofert publikowanych na stronach internetowych) lub inną formę zapewniającą 

konkurencję, np. (telefon) w wyniku których wykonawcy składają oferty lub kopie ofert lub umów 

w innych postępowaniach (obejmujących analogiczny przedmiot zamówienia) z okresu 

poprzedzającego moment ustalania wartości zamówienia.  

8. Rozeznanie rynku, o którym mowa w ust. 1, dla zamówień o wartości powyżej  

50 000 zł brutto do 130 000 zł bez podatku od towarów i usług: 

1) przeprowadza się poprzez wybór oferty najkorzystniejszej dostępnej na rynku wskutek 

zapytania ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 2; 

2) Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem ofertowym, sporządzonym wg. wzoru nr 2, do 

odpowiedniej liczby wykonawców zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3 oraz zamieszcza 

zapytanie ofertowe na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej 

(BIP)zamawiającego; 

3) wymagana jest forma pisemna; 

4) w raporcie o uruchomienie środków finansowych, wnioskodawca wskazuje wybranego 

Wykonawcę, cenę ofertową, uzasadnienie wyboru Wykonawcy oraz dane osoby odpowiedzialnej 

za przeprowadzenie rozeznania rynku. 

5) W przypadku zamówień na dostawy, usługi (w tym projektowe) i roboty budowlane zawiera 

się umowę w formie pisemnej, w której określa się: przedmiot zamówienia, termin realizacji, 

wartość zamówienia, kary umowne i warunki gwarancji. 

6) Zamawiający dopuszcza, jeżeli uzyskanie rozeznania w formie w pkt 1-3 jest utrudnione lub 

niewspółmierne do przedmiotu zamówienia lub w przypadku braku możliwości przesłania 

zaproszenia do złożenia oferty do wymaganej liczby wykonawców, zamieszczenie zapytania 

ofertowego na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) zamawiającego oraz 

porównanie cenników (np. porównanie ofert publikowanych na stronach internetowych) lub inną 

formę zapewniającą konkurencję, np. (telefon) w wyniku których wykonawcy składają oferty lub 

kopie ofert lub umów w innych postępowaniach (obejmujących analogiczny przedmiot 

zamówienia) z okresu poprzedzającego moment ustalania wartości zamówienia. 

9. Ustalenie wartości zamówienia/uzasadnienia wyboru oferty najkorzystniejszej  

dla zamówień o których mowa w ust. 7 i 8 należy udokumentować w postaci notatki  

z rozeznania rynku, której wzór stanowi Załącznik nr 1, i załączonych do niej dokumentów. 

Dokumentami potwierdzającymi ustalenie wartości zamówienia są w szczególności: 



 

 

1) zapytanie ofertowe, o treści zgodnej z wzorem nr 2,  wraz z potwierdzeniem jego wysłania 

do wykonawców lub potwierdzenie udokumentowania publikacji zaproszenia na stronie 

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) (np. druk zrzutu ekranu), o ile zaproszenie 

zostało opublikowane na stronie internetowej; 

2) ewentualne pytania odnośnie treści zapytania ofertowego, odpowiedzi na nie wraz  

z potwierdzeniem przesłania ich do wykonawców do których zwrócono się o złożenie oferty, 

a w przypadku upublicznienia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) 

potwierdzenie dokumentujące opublikowanie wyjaśnień treści zaproszenia (np. druk zrzutu 

ekranu) o ile zaproszenie zostało opublikowane na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji 

Publicznej; 

3) złożone oferty, z których jednoznacznie winno wynikać termin nadesłania oferty drogą 

elektroniczną lub złożenie jej w siedzibie zamawiającego. Wzór formularza ofertowego 

stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu; 

4) wydruki ze stron internetowych zawierające ceny usług i/lub towarów (opatrzone datą 

dokonania wydruku); 

5) zestawienie cenników sporządzone przez wnioskodawcę np. cenników ze stron 

internetowych; 

6) kopie ofert lub umów w innych postępowaniach (obejmujących analogiczny przedmiot 

zamówienia) z okresu poprzedzającego moment ustalania wartości zamówienia.  

10. Zapytanie ofertowe, dla zamówień o których mowa w ust. 7 i 8,  powinno zawierać 

w  szczególności: 

1) opis przedmiotu zamówienia; 

2) opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej; 

3) warunki realizacji zamówienia, w tym min. warunki gwarancji, termin realizacji; 

4) termin i sposób przekazania odpowiedzi przez wykonawcę. 

11. Kryteriami wyboru wykonawcy są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria, gwarantujące 

uzyskanie najkorzystniejszej ekonomicznie i jakościowo oferty, np.: 

1) jakość; 

2) funkcjonalność; 

3) parametry techniczne; 

4) aspekty środowiskowe; 

5) aspekty społeczne; 

6) aspekty innowacyjne; 

7) koszty eksploatacji; 

8) serwis; 

9) termin wykonania zamówienia; 

10) doświadczenie wykonawcy; 

11) poziom wiedzy specjalistycznej wykonawcy. 

12. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji, dotyczących warunków 

oferty i umowy o udzielenie zamówienia, z wykonawcą, którego oferta została uznana za 

najkorzystniejszą. 

13. O sposobie rozeznania rynku, decyduje każdorazowo wnioskodawca biorąc pod uwagę charakter 

i przedmiot zamówienia oraz jego wartość. 

14. Przeprowadzenie rozeznania rynku nie ma zastosowania do zamówień, które z przyczyn 

obiektywnych (takich jak np. monopol czy prawa autorskie) lub biorąc pod uwagę  



 

 

ich szczególny charakter lub w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności naukowo 

– badawczej, twórczej lub artystycznej, mogą zostać zrealizowane tylko przez jednego 

wykonawcę, albo z uwagi na potrzebę pilnego ich udzielenia, zamówienia udziela się wykonawcy 

po przeprowadzeniu negocjacji. Zastosowanie niniejszego ustępu należy uzasadnić w formie 

odrębnej notatki, załączonej zamiast rozeznania rynku.  

15. Przeprowadzenie rozeznania rynku nie ma zastosowania do zamówień w przypadku: 

1) wyboru personelu administracyjnego i merytorycznego projektu finansowanego częściowo 

lub w całości ze źródeł zewnętrznych, jeżeli zasady wyboru ustalone  

są w  odrębnych regulacjach;  

2) wyboru personelu administracyjnego i merytorycznego studiów podyplomowych, kursów i 

szkoleń organizowanych przez SGSP; 

3) wskazania wykonawcy przez jednostkę organizacyjną SGSP w przypadku zamówień przez 

podmiot zewnętrzny: ekspertyz, analiz i opinii, z zastrzeżeniem, że potrzeba jest odpowiednio 

udokumentowana i uzasadniona merytorycznie ze względu na indywidualne przymioty 

wykonawcy;  

4) niemożliwego do przewidzenia i zaplanowania  zakup usług hotelarskich i innych wydatków, 

do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

odrębnych od usług przewidzianych w rocznym planie zamówień publicznych w przypadku 

refundacji ich zakupu pracownikowi; 

5) zamawiania usług cateringowych i restauracyjnych nieprzewidzianych i odrębnych  

od usług ujętych w rocznym planie zamówień publicznych o ile wartość nie przekracza kwoty 

5 000 zł brutto; 

6) usług szkoleniowych otwartych, konferencji i udziału w zawodach sportowych,  

w których uczestniczą pracownicy SGSP z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy oraz 

funkcjonariusze SGSP skierowani przez Kierownika zamawiającego; 

7) usług dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych w tym także w zakresie usług związanych 

z udziałem we wszelkiego rodzaju komisjach egzaminacyjnych, rekrutacyjnych, itp.; 

8) usług i dostaw dotyczących: 

a) biletów jednorazowych miejskich oraz doładowania kart miejskich, a także opłat 

parkingowych w strefie płatnego parkowania, 

b) prenumeraty czasopism, 

c) publikacji, 

d) recenzji, opinii, 

e) wysyłki przesyłek zagranicznych listownych; 

f) usług kurierskich, 

g) zakupów materiałów i usług czy zamówienia robót budowlanych niezbędnych do 

usuwania awarii (w celu usunięcia awarii dopuszczalne jest złożenie zamówienia przed 

uruchomieniem raportu wyłącznie za zgodą Rektora – Komendanta udokumentowaną 

jako załącznik do raportu), 

h) należności publicznoprawnych, w tym opłat sądowych i opłat egzekucyjnych,  

i) biletów na wydarzenia kulturalne i sportowe, 

j) usług reklamowych, 

k) materiałów budowlanych/konserwatorskich na bieżące, niemożliwie  

do przewidzenia potrzeby Działu Logistyki, 



 

 

l) niemożliwych do przewidzenia dostaw i usług w zakresie funkcjonowania Biura Rektora – 

Komendanta, takich jak zakup wiązanek okolicznościowych, zamieszczenia nekrologów, 

itp.   

m) leków i materiałów medycznych. 

16. W każdym z przypadków, o których mowa w ust. 15 pkt 1)-8), wnioskodawca musi podać w treści 

raportu o uruchomienie środków dane proponowanego wykonawcy, cenę oferty oraz uzasadnienie 

wyboru oraz załączyć do raportu dokument potwierdzający wskazaną w raporcie cenę. Jeżeli nie jest 

to możliwe wnioskodawca uzasadnia w treści raportu dlaczego niemożliwe jest wskazanie wykonawcy 

i uzasadnienie ceny. 

 

§ 6. 

Udzielenie zamówienia 

1. Zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 

2. Po dokonaniu wyboru wykonawcy, wnioskodawca składa raport do zatwierdzenia  

przez Kierownika zamawiającego. 

3. Zatwierdzenie raportu przez Kierownika zamawiającego stanowi jednocześnie decyzję  

o wyborze wskazanej w raporcie oferty. 

4. W przypadku zamówień, gdzie zastosowanie miało rozeznanie rynku, informację  

o wyborze oferty najkorzystniejszej przekazuje pracownik merytoryczny do wszystkich 

Wykonawców którzy złożyli oferty. W informacji o udzieleniu zamówienia podaje się nazwę 

(firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania wybranego wykonawcy, a także 

cenę wybranej oferty. 

5. Umowę, aneks (jeśli dotyczy) do umowy lub zamówienie sporządzone na wzorze formularza 

obwiązującym u zamawiającego, w przypadkach gdzie jest wymagane w Regulaminie,  

przygotowuje pracownik merytoryczny.  

6. W zakresie obowiązku, o którym mowa w ust. 5, pracownik merytoryczny: 

1) przygotowuje zamówienie, uzyskuje akceptacje wnioskodawcy i przedkłada do podpisu 

Kierownikowi zamawiającego lub 

2) przygotowuje projekt umowy (aneksu) pod względem merytorycznym; 

3) uzgadnia projekt umowy (aneksu) pod względem formalno-prawnym z radcą prawnym i 

uzyskuje jego parafę; 

4) uzyskuje akceptację wnioskodawcy na projekcie umowy (aneksu); 

5) uzyskuje potwierdzenie Głównego Księgowego w zakresie zabezpieczenia środków 

finansowych na realizację przedmiotu umowy i uzyskuje na umowie (aneksie) numer 

Centralnego Rejestru Umów zamawiającego; 

6) uzyskuje akceptację Kanclerza;  

7) przedkłada umowę (aneks) do podpisu Kierownika zamawiającego; 

8) przedkłada umowę (aneks) do podpisu drugiej strony umowy i uzyskuje jej podpis; 

9) składa podpisany przez obie strony oryginał umowy (aneksu) w Kwesturze. 

7. Umowy zawarte są na czas oznaczony i nie mogą wykraczać poza przedmiot zamówienia określony 

w zatwierdzonym raporcie. 

8. Umowę sporządza się co najmniej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

egzemplarz przeznaczony jest dla wykonawcy, a drugi dla zamawiającego. 



 

 

9. Za realizację zamówienia, w tym terminową realizację postanowień zawartych w zamówieniu 

sporządzonym na wzorze formularza obwiązującym u zamawiającego lub w umowie, 

odpowiedzialna jest osoba wskazana w zawartym zamówieniu lub umowie (pracownik 

merytoryczny), która zobowiązana jest w szczególności do: 

1) współpracy z wykonawcą przy realizacji zamówienia; 

2) sporządzenia i podpisania protokołów odbioru oraz potwierdzenia realizacji zamówienia: 

a) kontroli merytorycznej faktur lub rachunków, w tym w szczególności  

do potwierdzenia należytego wykonania zamówienia,  

b) kontroli realizacji umowy lub raportu pod względem finansowym, w tym 

nieprzekraczalności terminu realizacji i maksymalnej wartości zamówienia, 

c) wskazania w opisie merytorycznym dokumentu finansowego raportu  

wraz z podaniem numeru umowy. 

 

§ 7. 

Rejestry 

 

1. Dział Zamówień Publicznych prowadzi w formie elektronicznej Rejestr Zamówień Publicznych.  

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych SGSP są zobowiązani do prowadzenia wewnętrznych 

rejestrów zamówień, których wartość nie przekracza 130 000 zł bez podatku od towarów i usług, 

w zakresie zadań realizowanych przez podległą im jednostkę organizacyjną. 

 

§ 8. 

Odpowiedzialność  

 

Za przestrzeganie przepisów Regulaminu odpowiedzialni są: 

1) wnioskodawcy; 

2) pracownicy merytoryczni; 

3) inni pracownicy i funkcjonariusze SGSP w zakresie, w jakim powierzono im czynności przy 

udzielaniu zamówienia. 

 

§ 9. 

 Zasady dokumentacji 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia należy udokumentować na druku notatki  

z rozeznania rynku. 

2. Notatka z rozeznania rynku zawiera co najmniej: 

1) nazwę przedmiotu zamówienia; 

2)  informację o wykonawcach, którzy złożyli oferty; 

3)  wskazanie cen i innych istotnych elementów ofert; 

4) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru. 

3. Komórka wnioskująca dokumentuje czynności ustalenia szacunkowej wartości zamówienia oraz 

przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia w sposób pozwalający na ich weryfikację pod 

kątem zachowania zasad, o których mowa w Regulaminie. 

4. Dokumentacja związana z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie 

zamówienia, w tym dokumentacja, na podstawie której ustalono wartość zamówienia i dokonano 



 

 

wyboru wykonawcy, jest archiwizowana przez jednostkę organizacyjną wnioskodawcy przez okres 

4 lat. Dopuszcza się archiwizowanie dokumentacji w sposób elektroniczny np. w systemie EDOK. 

 

§ 10. 

 Odstąpienie od stosowania Regulaminu  

 

1. W uzasadnionych przypadkach Kierownik zamawiającego może podjąć decyzję o odstąpieniu od 

stosowania Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w ust. 1, dokumentuje się w postaci notatki 

służbowej, podlegającej zatwierdzeniu przez Kierownika zamawiającego  

lub upoważnioną przez niego osobę. W notatce służbowej należy w szczególności wskazać 

okoliczności uzasadniające odstąpienie od stosowania Regulaminu. Notatkę służbową 

przechowuje się przez okres co najmniej 4 lat od udzielenia zamówienia. 

3. Udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie zwalnia od stosowania zasad 

dokonywania wydatków wynikających z innych aktów prawnych, w szczególności dotyczących 

finansów publicznych, a także wytycznych wynikających z przepisów prawnych i dokumentów 

określających sposób udzielania zamówień współfinansowanych ze środków europejskich lub 

innych mechanizmów finansowych. 

 

§ 11. 

Postanowienia końcowe 

1. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu powierza się Kierownikowi 

zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy  

ustawy Pzp, ustawy o finansach publicznych oraz Kodeksu Cywilnego jak też innych aktów 

wewnętrznych, regulujących pracę i służbę w SGSP. 

 

§ 12. 

Do postępowań o udzielenie zamówień wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego 

zarządzenia stosuje się postanowienia zarządzenia dotychczasowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu postępowania dotyczącego zamówień w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, których 

wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł bez podatku od towarów i usług.  

 

WZÓR 

Warszawa dnia …..-……-…………… 

………………………………………... 

    nazwa jednostki organizacyjnej 

 

NOTATKA Z ROZEZNANIA RYNKU 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł  

bez podatku od towarów i usług  

 

1. Przedmiot zamówienia: 

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

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

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

 2. W dniu …....................................  

 2.1. Skierowano zaproszenie do złożenia oferty: 

L.p. Nazwa i adres Wykonawcy 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

......  

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano tylko do jednego Wykonawcy lub nie skierowano do 

żadnego Wykonawcy. 

 

Uzasadnienie: …..................................................................................................................... 

 

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

 

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

 

   

 

2.2. Zamieszczono ogłoszenie  o zamiarze udzielenia zamówienia  na stronie BIP Zamawiającego w  

dniu ……………………………………..……..…………………………. 

                                                (obowiązkowe dla zamówień powyżej 50 000 zł brutto) 



 

 

 

3. WYKAZ WYKONAWCÓW, *którzy złożyli oferty w wyznaczonym przez Zamawiającego  terminie tj. 

do dnia …...................... do godz. …..............,  

*lub porównanie ofert pozyskanych w innej formie 

 

 

L.p. 

 
Forma oferty 

(poczta, e-mail, 

internetowa, 

inna) 

 

Nazwa Wykonawcy 

 

Cena 

Inne istotne dla 

zamawiającego 

elementy oferty 

1.   

 

  

2.   

 

  

3.   

 

  

.....   

 

  

* niepotrzebne wykreślić 

 

3.1. Zamawiający dokonał porównania/oceny ofert/y w dniu ................................................. 

 

3.2 Poniżej zestawienie ofert wraz z oceną 

 

L.p. Nazwa Wykonawcy Liczba pkt w 

kryterium cena 

brutto (….%) 

Liczba pkt w 

kryterium  

…………(…..%) 

Razem liczba pkt 

1.  

 

   

2.  

 

   

3.  

 

   

.....  

 

   

 

  



 

 

 

3.3. Informacje o najkorzystniejszej ofercie: 

 

Nazwa Wykonawcy, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę: 

 

 

 

Cena oferty najkorzystniejszej:  

 

 

 

Uzasadnienie wyboru: 

 

 

    ZAŁĄCZNIKI: 

1. Oferty wykonawców – szt. …. 

2. Zapytanie ofertowe; 

3. Inne………………. 

   

       

             
ŚCIEŻKA ELEKTRONICZNEJ AKCEPTACJI: 

1. KOMÓRKA  ORGANIZACYJNA – pracownik merytoryczny* 
2. Wnioskodawca - KIEROWNIK KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ/KIEROWNIK PROJEKTU* 

*brak konieczności dodatkowej elektronicznej akceptacji „Notatki z rozeznania rynku” i załączania metadanych do raportu w przypadku gdy 

osoby wskazane w ścieżce akceptacji akceptują treść raportu do którego ścieżka akceptacji jest załączona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 

do Regulaminu postępowania dotyczącego zamówień w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, których 

wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł bez podatku od towarów i usług. 

 

 

Warszawa, dnia …..-……-…………… 

………………………………………... 

     nazwa jednostki organizacyjnej 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

I. Zamawiający: 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa, 

Nazwa komórki organizacyjnej…………………… 

Adres……………………………… 

e-mail…………………………….. 

 

Prowadząc postępowanie o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej kwoty 130 000 

złotych (bez podatków od towarów i usług)/ wyłączonego ze stosowania ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, zapraszamy do złożenia oferty na: 

 

II. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiot zamówienia: …….………………………............................................................ 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

 

III. Termin realizacji zamówienia:…………………………………………………………… 

       Okres udzielonej gwarancji: ……………………………………………………………. 

 

IV. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy: 

 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełnić niżej opisane warunki: 

 

W celu potwierdzenia uprawnienia do reprezentacji, Wykonawca winien załączyć do oferty najpóźniej 

przed podpisaniem umowy/ realizacją zamówienia aktualny wydruk/odpis  

z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej RP 

(w formie skanu), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert/pełnomocnictwo. 

Warunki udziału w postępowaniu: 

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

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na zasadzie spełnia/nie spełnia na 

podstawie poniższych oświadczeń i dokumentów. 

 



 

 

W zapytaniu nie mogą brać udziału pracownicy Zamawiającego a także członkowie  

ich najbliższych rodzin.  

 

V. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty: 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę; 

2) Oferta winna być złożona w postaci………………………………………………..  

na adres…………………………..; 

3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny; 

4) Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski poświadczonym przez Wykonawcę; 

5) Oferta wraz z załącznikami i dokumentami sporządzonymi przez Wykonawcę winna być 

podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę 

podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika  

z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, Wykonawca powinien załączyć  

do oferty skan oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii pełnomocnictwa.  

Uwaga: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana winien złożyć pełnomocnictwo w 

oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

 

VI. Sposób obliczenia ceny oferty. 

Podstawą do określenia ceny jest pełen zakres zamówienia, określony w Załączniku nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu 

zamówienia, w tym podatek PTU. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do 1 groza. 

 

VII. Termin złożenia oferty.  

Ofertę należy złożyć w terminie do…………………………………….. do godziny………… 

 

VIII. Opis kryteriów oceny ofert. 

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące 

kryteria: 

 

Cena ofertowa brutto - 100 %  

 

ALBO: 

 

 

UWAGA: Informacje poniżej podawane tylko jeżeli oprócz ceny zastosowano również inne kryteria: 

1) Cena ofertowa brutto: - ……% 

 

2) Inne:………………. - …........ % (kryteria pozacenowe np. jakość, funkcjonalność, kryteria 

społeczne np. zatrudnianie przez Wykonawcę osób niepełnosprawnych itp.) 

 
(przy czym wszystkie kryteria łącznie – 100%) 

 

 

Przy ocenie ofert punktacja w poszczególnych kryteriach zostanie przyznana w sposób następujący: 



 

 

 

1) Punkty w kryterium „cena” zostaną obliczone w oparciu o wzór arytmetyczny: 

 

 

C min 

Cena =  _________________     x (np. 80, tyle ile waga kryterium w %) = liczba punktów 

 

  C oferty 

 

gdzie:  C min – najniższa cena brutto spośród badanych ofert 

    C oferty – cena brutto ocenianej oferty 

 

1) Punkty w kryterium np. „Termin dostawy” zostaną obliczone w oparciu o wzór arytmetyczny: 

 

 

 

TD min 

Termin dostawy = ________________   x (np. 20, tyle ile waga kryterium w %) = liczba punktów 

   TD oferty 

 

 

gdzie:  TD min – najkrótszy termin dostawy spośród badanych ofert 

    TD oferty – czas dostawy ocenianej oferty 

 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów. 

 

IX. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania. niezwłocznie 

wszystkich Wykonawców drogą elektroniczną na adres mailowy podany  

w ofercie. 

 

O wynikach postępowania Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców którzy 

złożyli oferty.  

 

X. Osobą/ami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami jest/są: 

1)……………………………….. - tel……………………; 

2)………………………………. - tel……………………. 

 

XI. Informacje dodatkowe. 

1. W przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe Zamawiającego, 

postępowanie zostanie unieważnione.  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

 

 

Załączniki: 

1) Opis przedmiotu zamówienia; 



 

 

2) Klauzula informacyjna; 

3) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych; 

4) IPU albo wzór umowy.** 
 

*niepotrzebne skreślić 

**jeżeli dotyczy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr …. do zapytania ofertowego. 

KLUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że: 

1 .Administratorem przetwarzającym  Pani(a)   dane osobowe jest Rektor-Komendant Szkoły Głównej 

Służby Pożarniczej, z siedzibą w Warszawie(01-629), przy ul. Słowackiego 52/54 (adres poczty 

elektronicznej: sgsp@sgsp.edu.pl). 

2. W Szkole Głównej Służby Pożarniczej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, adres: 01-629 

Warszawa, ul Słowackiego 52/54, adres poczty elektronicznej: iod@sgsp.edu.pl. 

3.Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu .................................................................................. 

na podstawie ............................................................................................................................................. 

 (podstawa prawna przetwarzania) 

4. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są  

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

                         (odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych, jeżeli istnieją) 

5. Pani(a)  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji 

międzynarodowej. 

6. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres ................................................................... 

(okres lub kryteria ustalania tego okresu) 

7. Posiada  Pani (-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia  przetwarzania,  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych,  

8. W  odniesieniu  do  przetwarzania  danych  osobowych na  podstawie  zgody  posiada  Pani(-) prawo  

do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego .......................................................... 

jeżeli uzna Pani (a), że przetwarzanie narusza przepisy RODO. 

10. Podanie przez Panią(a) danych osobowych  jest  wymogiem  ustawowym/umownym/warunkiem 

zawarcia   umowy 1).   Jest   Pani(-)  zobowiązany  do  ich  podania(przyp.   lub   nie   jest Pani (-) 

zobowiązany), a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie .............................................. 

11. Przetwarzanie  podanych  przez  Panią(a)  danych  osobowych  nie  będzie  podlegało 

zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,  w  tym  profilowaniu,  o  którym  mowa w art. 22 ust.1 

i 4 RODO. 

OBJAŚNIENIA. 

1) niepotrzebne skreślić 



 

 

Załącznik nr …. do zapytania ofertowego. 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

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

imię i nazwisko 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  

w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1), dobrowolnie wyrażam zgodę, na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych 

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

................................................................................................................................................................1), 

przez Rektora-Komendanta Szkoły  Głównej  Służby  Pożarniczej z  siedzibą  w  Warszawie,   

przy ul. Słowackiego 52/54, w celu 

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

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

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

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

Zgodnie  z art. 7 ust. 3 wyżej wskazanego rozporządzenia zgoda  udzielona  na  przetwarzanie  danych  

osobowych może być wycofana w formie oświadczenia na piśmie w dowolnym czasie, nie wpływa to  

jednak na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

     

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

(miejscowość i data)             (podpis osoby wyrażającej zgodę) 

__________________________________________________________________________________ 

OBJAŚNIENIA 

1) wskazać o jakie dane osobowe chodzi albo o jaki dokument, w którym dane podano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Załącznik nr 3 

do Regulaminu postępowania dotyczącego zamówień w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, których 

wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł bez podatku od towarów i usług 

 

WZÓR 

 

Warszawa, dnia …..-……-…………… 

………………………………….. 

(Wykonawca, siedziba, tel., adres e-mail) 

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej 

       

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie cenowe, dotyczące……………………………………….., informuję, że przedmiot 

zamówienia publicznego  na warunkach określonych w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej 

wykonamy za cenę netto:………………………………. zł, brutto:………………..zł,  

w tym ………..% VAT. 

 

Termin realizacji zamówienia publicznego:…………………………………………………..* 

Okres gwarancji………………………………………………………………………………..* 

 

Inne…………………………………………………………………………………………….. 

 

Załączniki: 

 

1) Wydruk z KRS/CEiDG/pełnomocnictwo (kopie) 

2) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych** 

3) Inne:………………………… 

 

 

 

      ………………………………………………… 

                    (podpis osoby upoważnionej) 

* jeżeli jest wymagane przez Zamawiającego 

** o ile dotyczy 
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