
Zał. nr 2 do Regulaminu 

udzielania zamówień  

o wartości nieprzekraczającej 

130 000,00 zł netto 

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

(oznaczenie komórki merytorycznej) 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI1 

 do 10 tys. zł netto 

 od 10 tys. zł do 50 tys. zł netto 

 od 50 tys. zł do 130 tys. zł netto 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia (należy opisać zamawianą dostawę, usługę lub robotę budowlaną 

jednoznacznie i wyczerpująco za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, 

uwzględniając wszystkie wymagania zamawiającego i okoliczności, mogące mieć wpływ na 

sporządzenie oferty). 

 

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

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

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

 

 

2. Określenie terminu realizacji zamówienia (określić w dniach, miesiącach, lub poprzez 

wskazanie dat) 

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

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

 

3. Aktualna wartość przedmiotu zamówienia 

 ...................... zł netto 

 dd/mm/rrrr - data ustalenia wartości zamówienia  

 ...................................... podstawa ustalenia wartości zamówienia  

 ...................................... imię i nazwisko osoby ustalającej wartość przedmiotu zamówienia 

 

4. Numer pozycji z planu zamówień publicznych 

..................................... nr pozycji wraz z jej nazwą 

 

5. Informacja o wykonawcy: 

1) właściwa dla zamówienia o wartości do 10 tys. zł netto 

Wykonawca .................................................. (należy wskazać dane adresowe wykonawcy) 

został wyłoniony w drodze: 

 rozeznania rynku w tym w drodze oferty dostępnej na rynku (np. ze strony internetowej); 

                                                           
1
 Spośród listy poniżej należy wybrać właściwą wartość 



 skierowania zamówienia bezpośrednio do konkretnego wykonawcy (poniżej należy wskazać 

uzasadnienie) 

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

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

...............................2 

 

2) właściwa dla zamówienia o wartości powyżej 10 tys. zł netto do 50 tys. zł netto 

Wykonawca .................................................. (należy wskazać dane adresowe wykonawcy) 

został wyłoniony w drodze: 

 zaproszenia do składania  ofert skierowanego do ..... (wskazać ilość wykonawców) w drodze 

którego wyłoniono najkorzystniejszą ofertę;  

 skorzystania z odstąpienia od stosowania zapisów Regulaminu na podstawie §11 ust. 1 

pkt......... (wskazać podstawę zawartą w Regulaminie)3 

UWAGA! W przypadku skorzystania z odstępstwa uregulowanego w §11 ust. 2 należy 

załączyć notatkę służbową zatwierdzoną przez Kierownika komórki oraz Kierownika 

Zamawiającego. 

 

3) właściwa dla zamówienia o wartości powyżej 50 tys. zł netto do 130 tys. zł netto 

Wykonawca .................................................. (należy wskazać dane adresowe wykonawcy) 

został wyłoniony w drodze: 

 zapytania ofertowego skierowanego do ..... (wskazać ilość wykonawców) i/albo poprzez 

skierowanie zapytania ofertowego na stronę internetową zamawiającego w drodze którego 

wyłoniono najkorzystniejszą ofertę, 

 skorzystania z odstąpienia od stosowania zapisów Regulaminu na podstawie §11 ust. 1 pkt 

......... (wskazać podstawę zawartą w Regulaminie).4 

 

UWAGA! W przypadku skorzystania z odstępstwa uregulowanego w §11 ust. 2 należy 

załączyć notatkę służbową zatwierdzoną przez Kierownika komórki oraz Kierownika 

Zamawiającego. 

 

6. Planowany termin zawarcia umowy albo przekazania/udzielenia zamówienia 

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

 

7. Wskazanie osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia 

............................................... (imię i nazwisko) ...................................... (komórka organizacyjna) 

 

 

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

                                                           
2 Należy wybrać właściwe i ewentualnie wskazać uzasadnienie 
3 Należy wybrać właściwe, wskazać ilość wykonawców albo ewentualnie wskazać podstawę 
odstąpienia 
4 Należy wybrać właściwe, wskazać ilość wykonawców albo ewentualnie wskazać podstawę 
odstąpienia 



     (data, podpis Kierownika komórki        

organizacyjnej/wnioskującej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

      (data, podpis pracownika merytorycznego) 

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

      (data, podpis pracownika Zespołu ZP) 

 

 

 

W przypadku skorzystania z odstąpienia 

uregulowanego w §8 ust. 3 Regulaminu  

 

 

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

      (data, podpis kierownika Zamawiającego) 

 

 


