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Załącznik nr 2 

do Regulaminu udzielania zamówień, gdzie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

WZÓR 
<<miejscowosc>>, <<data_pisma>> 

<<numer_pisma>> 

 

REKTOR-KOMENDANT 
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 
w miejscu 

 

R A P O R T  
o uruchomienie środków finansowych: 

I. na dostawę/usługę/robotę budowlaną o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych  
(bez podatku od towarów i usług).* 

II. wszczęcie postępowania na dostawę/usługę/robotę budowlaną o wartości równej lub przekraczającej kwotę 
130 000 złotych (bez podatku od towarów i usług).* 

_________________________________________________________________________________________ 

1. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA | Pracownik merytoryczny: <<osoba_do_kontaktu>> 

 <<symbol_wydzialu>> - <<nazwa_wydzialu>> nr komórki organizacyjnej 

zwraca się z prośbą o uruchomienie środków finansowych na: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 
                             (nazwa przedmiotu zamówienia) 

Uzasadnienie (celowość udzielenia zamówienia): Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do  niniejszego Raportu. 
Dane osoby (osób) odpowiedzialnej za przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia:  

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
 

(imię i nazwisko) 

 Podstawa realizacji:  

☐ umowa ☐ umowa cywilno-prawna ☐ zlecenie – zamówienie  ☒ faktura/rachunek/nota księgowa 

 Przedmiotowe zamówienie zostało ujęte w Planie postępowań o udzielenie zamówień Szkoły Głównej 
Służby Pożarniczej na rok Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. pod pozycją Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

(dla zamówień ujętych w planie postępowań o wartości powyżej 130 000 zł) 

 Termin realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 
(realny / poprzedzony stosowną analizą – np. czynnikami technologicznymi) 

 
Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia: 
 netto (bez VAT) 00,00 PLN 
 Stawka podatku VAT   00,00 %                                   
 brutto(z VAT) 00,00 PLN 
Szacunkowa wartość poszczególnych części zamówienia wynosi netto: 00,00 PLN  
 W poszczególnych latach: 

Rok 00,00 PLN  – wartość brutto: 00,00 PLN 
Rok 00,00 PLN  – wartość brutto: 00,00 PLN 

 
Ustalona na podstawie Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.  – zgodnie z załączoną „Notatką z rozeznania rynku” 
    (w przypadku zamówień pow. 10 000 zł. brutto oraz gdzie zastosowanie mają przepisy Pzp) 

w dniu Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 
                             (D/M/R) 

Przez: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 
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(imię i nazwisko osoby ustalającej wartość szacunkową) 

__________________________________________________________________________________ 
Proponowany Wykonawca (informacja o sposobie wyboru Wykonawcy):  
(dotyczy wyłącznie zamówień o wartości szacunkowej od 0,01 zł i nieprzekraczających  kwoty 130 000 zł) 

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
 

 (pełna nazwa Wykonawcy, adres Wykonawcy) 

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
 

 (cena wybranej oferty) 
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 
(uzasadnienie wskazania proponowanego Wykonawcy) 

Dane osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie rozeznania rynku: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

                                                                                                                    (imię i nazwisko) 
___________________________________________________________________________________________ 
Kwota jaką Wnioskodawca zaplanował na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego wynosi: 

(kwota brutto, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych – wyłącznie dla zamówień, gdzie zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp) 

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.  
(w przypadku udzielania zamówienia w częściach należy podać kwoty dla poszczególnych części zamówienia publicznego). 

Wnioskodawca planuje złożyć kolejne Raporty na zamówienia publiczne tego samego rodzaju  
w bieżącym roku budżetowym na kwotę netto: 00,00 PLN, brutto: 00,00 PLN 

__________________________________________________________________________________
Do udziału w pracach Komisji Przetargowej proponuję: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

(dotyczy wyłącznie zamówień, gdzie zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp)  

1. Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 
2. Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

 

3. Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
 

( minimum 2 osoby: imiona i nazwiska , numery tel. wewnętrznych) 

_________________________________________________________________________________________ 
2. KIEROWNIK KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ/KIEROWNIK PROJEKTU - skontrolowano pod względem 

merytorycznym  

_________________________________________________________________________________________ 
3. DZIAŁ IT - skontrolowano pod względem merytorycznym 

(Obowiązuje w przypadku zakupu oprogramowania z zakresu IT i/lub sprzętu komputerowego) 

_________________________________________________________________________________________ 
4. DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Określenie trybu zamówienia publicznego/ procedury dla zamówień o wartości do 130 000 zł  

 (bez podatku od towarów i usług):  
 Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
proponuję powołać Komisję Przetargową w składzie uwzględniającym osoby wyznaczone przez 
Wnioskodawcę: 

1) Przewodniczący/Sekretarz Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 
2) Członek Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 
3) Członek Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

 
Numer postępowania o udzielenie zamówienia: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 
_________________________________________________________________________________________ 
5. DZIEKAN WYDZIAŁU/PROREKTOR/KIEROWNIK DZIAŁU KADR/INNE OSOBY  

(nadzorujące środki finansowe):  Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 
(symbol komórki/nr pozycji w rejestrze lub w kalkulacji) 

Potwierdzam zabezpieczenie środków finansowych w ramach niżej określonego źródła finansowania: 

☐ dotacja ☐ subwencja ☐ działalność odpłatna   Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.  

         (rodzaj zadania zgodnie z zatwierdzoną kalkulacją)  

środki z dotacji celowych na: ☐ inwestycje w zakresie dział. badawczej  ☐ inwestycje  ☐ inne 

DECYZJA NR:  Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.   
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☐ środki własne Uczelni 

☐ inne środki (jakie?):  Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.   

(podać nr etapu, zadania projektu; pozycja kalkulacji) 

_________________________________________________________________________________________ 
6. DZIAŁ PROJEKTÓW - sprawdzono pod względem formalnym  

  

Uwaga! W przypadku finansowania zadania ze środków z należy przedstawić poniższe rozliczenie:  
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.-Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.=Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

(środki przyzn. na podst. Decyzji określonej w pkt. 2) - (środki dotychczas uruchomione łącznie ze środk. określonymi w pkt. .1) = (POZOSTANIE) 

_________________________________________________________________________________________ 
7. KWESTOR 

Potwierdzam zabezpieczenie środków w Planie Rzeczowo-Finansowym Uczelni na rok 20…, w 

kwocie…………….PLN 

Numer w Rejestrze Kwestury  

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

Klasyfikacja kosztów   

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

_________________________________________________________________________________________ 
8. KANCLERZ 
_________________________________________________________________________________________ 
9. REKTOR-KOMENDANT – zatwierdzenie RAPORTU o uruchomienie środków finansowych 
_________________________________________________________________________________________ 
10. DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – rejestracja RAPORTU o uruchomienie środków finansowych 

 

Numer w rejestrze przez Dział Zamówień Publicznych:  
(nadaje RA-2 w przypadku AKCEPTACJI raportu przez Rektora – Komendanta) 

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

*niepotrzebne skreślić. 

 
 
PRZYKŁADOWA ŚCIEŻKA ELEKTRONICZNEJ AKCEPTACJI: 

1. KOMÓRKA  ORGANIZACYJNA – pracownik merytoryczny 
2. Wnioskodawca - KIEROWNIK KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ/KIEROWNIK PROJEKTU 
3. DZIAŁ IT (w przypadku zakupu oprogramowania w zakresie IT i/lub sprzętu komputerowego) 
4. DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
5. DZIEKAN WYDZIAŁU/PROREKTOR/KIEROWNIK DZIAŁU KADR (SZKOLENIA, DELEGACJE ITP.)/INNE OSOBY (nadzorujące środki finansowe)  
6. DZIAŁ PROJEKTÓW (w przypadku działalności badawczej: statutowej, projektów) 
7. KWESTOR 
8. KANCLERZ 
9. REKTOR-KOMENDANT 
10. DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (rejestracja) 
11. PRZEWODNICZĄCY KOMISJI PRZETARGOWEJ (w przypadku zamówień, gdzie zastosowanie mają przepisy Pzp).  

 
 
  


