
 
 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 80/22 z dnia 25 sierpnia 2022 roku 

 

 

Regulamin udzielania zamówień publicznych 

w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość”, do których nie stosuje się  

Ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

 

I. Przepisy ogólne  

 

§ 1 

Zakres stosowania regulaminu 

1. Regulamin określa zasady udzielania przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” zamówień, do 

których nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych. 

2. Ilekroć w treści niniejszego regulaminu mowa jest o zamówieniu bez bliższego określenia, 

należy przez to rozumieć zamówienie, do którego nie stosuje się przepisów ustawy prawo 

zamówień publicznych.   

3. Ilekroć w treści niniejszego regulaminu mowa jest o Dyrektorze, należy przez to rozumieć 

Dyrektora Ośrodka lub osobę upoważnioną do zastępowania Dyrektora w trakcie jego 

nieobecności.  

4. Regulaminu nie stosuje się do umów cywilno-prawnych zawieranych z osobami fizycznymi, 

oraz umów z zakresu prawa pracy.  

5. Regulaminu nie stosuje się do zamówień udzielanych na podstawie odrębnych regulacji 

wynikających z umowy zawartej przez Ośrodek z organem udzielającym dotacji.  

 

§ 2 

Ogólne zasady udzielania zamówień na podstawie regulaminu 

1. Postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie niniejszego regulaminu prowadzone 

są w następujących trybach podstawowych: 



 

1) tryb uproszczony; 

2) tryb ofertowy.  

2. Stosowny tryb podstawowy wybiera się w zależności od szacunkowej wartości zamówienia 

objętego postępowaniem, przy czym tryb ofertowy może być stosowany zamiast innych 

trybów.  

3. Postępowanie może być ponadto prowadzone w trybie szczególnym negocjacji z jednym 

wykonawcą, jeżeli zachodzą opisane w regulaminie przesłanki zastosowania takiego trybu.  

4. Kryteriami wyboru wykonawcy są cena albo cena i inne kryteria, gwarantujące uzyskanie 

najkorzystniejszej ekonomicznie i jakościowo oferty, w szczególności:  

1) czas gwarancji przedmiotu zamówienia;  

2) termin wykonania zamówienia; 

3) jakość; 

4) funkcjonalność;  

5) parametry techniczne;  

6) aspekty środowiskowe; 

7) aspekty społeczne; 

8) aspekty innowacyjne; 

9) koszty eksploatacji; 

10) serwis.  

5. Ośrodek może wymagać od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia na 

podstawie niniejszego regulaminu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia, potencjału ekonomicznego oraz 

organizacyjnego, posiadania odpowiednich zasobów lub posiadania stosownych uprawnień 

– w zakresie niezbędnym do realizacji danego zamówienia. 

6. Przy udzielaniu zamówień nie bierze się pod uwagę ofert, które:  

1) nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia;  

2) wpłynęły po wyznaczonym terminie składania ofert;  

3) zawierają rażąco niską cenę;  



 

4) są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa;  

5) są niekompletne.  

7. W przypadku złożenia niekompletnej oferty Ośrodek ma prawo wezwać oferenta do 

uzupełnienia złożonej oferty bądź do wykluczenia oferenta z dalszego postępowania. 

8. Ośrodek nie udostępnia informacji związanych z zamówieniem, stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 

podmiot zainteresowany wykonaniem zamówienia, nie później niż przed zawarciem 

umowy o wykonanie tego zamówienia, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.  

9. W przypadku złożenia przez wykonawców ofert z taką samą najniższą ceną zamawiający 

poprosi o złożenie ofert dodatkowych.  

10. Ośrodek dopuszcza możliwość składania ofert w formie elektronicznej i w postaci 

elektronicznej podpisanej podpisem zaufanym lub osobistym. W takim przypadku oferta 

może nie zawierać pieczęci firmowej.   

11. Postępowanie wyboru ofert może zostać zakończone w każdej chwili bez podania 

przyczyny, bez dokonania wyboru wykonawcy, zaś wykonawcy nie przysługuje prawo do 

żadnych roszczeń w stosunku do Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.  

 

 

II. Tryby udzielania zamówień 

 

§ 3 

Tryb uproszczony 

1. W przypadku, gdy wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 10 000 zł netto, 

zamówienie udzielane jest w trybie uproszczonym.  

2. W ramach trybu uproszczonego pracownik odpowiedzialny zobowiązany jest 

przeprowadzić uproszczone rozeznanie rynku np. uzyskując ofertę drogą telefoniczną lub 

poprzez analizę ogólnie dostępnych cenników co najmniej dwóch niezależnych od siebie 

potencjalnych wykonawców danego zamówienia.  



 

§ 4 

Tryb ofertowy 

1. W przypadku zamówień udzielanych na podstawie niniejszego regulaminu, których 

wartość szacunkowa przekracza kwotę 10 000 zł netto zamówienie udzielane jest w trybie 

ofertowym – o ile do danego zamówienia nie stosuje się ustawy prawo zamówień 

publicznych. 

2. Czynności wyboru wykonawcy w trybie ofertowym prowadzi się poprzez ocenę ofert 

otrzymanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Ośrodka. 

3. Zapytanie ofertowe musi zawierać: 

a) nazwę zamówienia; 

b) numer sprawy; 

c) opis przedmiotu zamówienia; 

d) termin realizacji zamówienia; 

e) podstawowe warunki realizacji zamówienia lub wzór umowy z wykonawcą; 

f) opis kryteriów wyboru oferty; 

g) termin i sposób przekazania oferty przez potencjalnego wykonawcę;  

h) inne istotne z punktu zamówienia informacje, w tym wymagania stawiane 

wykonawcom w zakresie wiedzy, doświadczenia, potencjału itp. (jeśli dotyczy).  

4. Zapytanie ofertowe opracowuje pracownik odpowiedzialny za realizację wydatku. Treść 

zapytania ofertowego sprawdza pod względem formalnym i publikuje w Biuletynie 

Informacji Publicznej pracownik Działu Administracji. Wzór zapytania ofertowego stanowi 

załącznik nr 1 do Regulaminu.   

5. Zapytanie ofertowe zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka na okres 

minimum pięciu dni kalendarzowych.  

6. Na wniosek pracownika odpowiedzialnego Dyrektor może wyrazić zgodę na odstąpienie 

od stosowania postanowienia ust. 5. W takim przypadku zapytanie ofertowe kieruje się 

do co najmniej trzech niezależnych od siebie potencjalnych wykonawców w formie 

korespondencji elektronicznej lub pisemnie.  



 

7. Oferent może zwrócić się do Ośrodka z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania 

ofertowego w terminie do trzech dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym 

terminem składania ofert. Ośrodek udzieli wyjaśnień niezwłocznie, lecz nie później niż na 

jeden dzień przed terminem składania ofert.  

8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po terminie określonym 

w ust. 7, Ośrodek może pozostawić je bez odpowiedzi. 

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Ośrodek może w każdym czasie przed 

upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego. 

Dokonaną w ten sposób modyfikację zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej 

Ośrodka, a jeśli zapytanie ofertowe było kierowane do potencjalnych wykonawców – 

modyfikację taką przesyła się tym wykonawcom, do których skierowano zapytanie.  

10. Jeżeli dokonano istotnych zmian w treści zapytania ofertowego, Ośrodek przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. 

11. Jeżeli w wyniku zamieszczenia lub skierowania zapytania ofertowego zgodnie  

z postanowieniami ust. 5–6, Ośrodek nie otrzymał dwóch ważnych ofert, pracownik 

odpowiedzialny winien przedłużyć termin składania ofert o co najmniej trzy kolejne dni 

kalendarzowe. Jeśli Ośrodek nadal nie otrzymał dwóch ważnych ofert, pracownik 

odpowiedzialny może: 

1) zakończyć postępowanie bez rozstrzygnięcia, albo 

2) wyznaczyć nowy termin składania ofert, albo 

3) udzielić zamówienia w trybie negocjacji z jednym wykonawcą, zgodnie  

z postanowieniami § 5–6 regulaminu.  

12. Jeżeli oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zrezygnował z zawarcia umowy, 

Ośrodek może zawrzeć umowę z oferentem, który złożył drugą w kolejności 

najkorzystniejszą ofertę, o ile zostaną zachowane warunki złożonej oferty.  

13. Oceny ofert dokonuje pracownik odpowiedzialny za realizację wydatku na podstawie 

kryteriów ujętych w zapytaniu ofertowym. Na wniosek pracownika odpowiedzialnego za 



 

realizację wydatku Dyrektor może powołać komisję do oceny ofert odrębnym 

zarządzeniem. 

14. Po wyłonieniu wykonawcy pracownik odpowiedzialny przekazuje do Działu Administracji 

zestawienie ofert wraz z ich oceną (przyznaną punktacją) oraz informację, z którym 

wykonawcą zostanie zawarta umowa. Pracownik Działu Administracji umieszcza 

informację o wynikach postępowania wraz z zestawieniem ofert w Biuletynie Informacji 

Publicznej Ośrodka. 

15. Pracownik odpowiedzialny zobowiązany jest udokumentować postępowanie poprzez 

sporządzenie notatki służbowej z przeprowadzonej procedury zapytania w trybie 

ofertowym, której wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.  

16. Oferent w jednym postępowaniu może złożyć tylko jedną ważną ofertę. 

 

§ 5 

Tryb negocjacji z jednym wykonawcą (tryb szczególny) 

1. W trybie negocjacji z jednym wykonawcą można udzielić zamówienia, jeżeli zachodzi co 

najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego 

wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze lub związanych  

z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów – jeżeli nie istnieje 

rozsądne rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, a brak konkurencji nie jest 

wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia; 

2) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego 

wykonawcę, w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub 

artystycznej; 

3) przedmiotem zamówienia są: 

a. usługi prawne określone art. 11. ust. 1. pkt. 2) ustawy Pzp;  

b. zakup czasu antenowego lub audycji od dostawców audiowizualnych lub 

radiowych usług medialnych określony w art. 11. ust. 1. pkt. 5) ustawy Pzp; 



 

 

c. nabycie własności lub innych praw do nieruchomości; najem lub dzierżawa 

nieruchomości;  

d. indywidualne i grupowe formy podnoszenia kwalifikacji personelu; 

e. usługi tłumaczeń, usługi redakcji i korekty tekstów i projektowania graficznego; 

f. usługi reklamowe polegające na ekspozycji treści reklamowych na nośnikach 

zewnętrznych (tzw. outdoor) oraz usługi polegające na emisji reklam w prasie, 

Internecie, radio i telewizji; usługi w zakresie współpracy redakcyjnej przy 

wydawaniu materiałów prasowych oraz audycji radiowych i telewizyjnych; 

g. reklamy w social mediach;  

h. zakup środków do dezynfekcji, żeli antybakteryjnych środków ochrony 

indywidulanych wykorzystywanych do przeciwdziałania rozpowszechnianiu się 

wirusa COVID-19; 

i. nabycie audycji i materiałów do audycji lub ich opracowanie, produkcja lub 

koprodukcja, jeżeli są przeznaczone na potrzeby świadczenia przez Ośrodek 

audiowizualnych usług medialnych lub radiowych usług medialnych, po 

uzyskaniu pozytywnej opinii redaktora naczelnego serwisu audiowizualnych 

usług medialnych świadczonych przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”1;  

j. dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, 

eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu 

przez Ośrodek produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub 

pokryciu kosztów badań lub rozwoju; 

k. 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 Ośrodka lub muzealiów, a także  

                                                   
1  Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” jest dostawcą audiowizualnych usług medialnych (zawiadomienie 

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 lipca 2017 roku nr Z-0216/17). Zapis obowiązuje wyłącznie 

przez czas ważności wpisu Ośrodka na listę dostawców audiowizualnych prowadzonego przez KRRiT. 

 
 



 

z zakresu działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów 

archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu Ośrodka w środki 

trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności. 

4) w wyniku postępowania prowadzonego w trybie ofertowym na podstawie 

niniejszego regulaminu nie otrzymano dwóch ważnych ofert pomimo przedłużenia 

terminu składania ofert; 

5) przeprowadzono konkurs, o którym mowa w § 8 niniejszego Regulaminu,  

w którym nagrodą było zaproszenie autora wybranej pracy konkursowej lub autorów 

wybranych prac konkursowych do negocjacji w sprawie udzielenia zamówienia; 

6) przeprowadzono ocenę koncepcji autorskiej, zgodnie z postanowieniami 

§ 9 niniejszego regulaminu, w wyniku czego zaakceptowano zgłoszoną koncepcję; 

7) w innych przypadkach – za zgodą Dyrektora wyrażoną na piśmie lub w drodze 

korespondencji elektronicznej, na umotywowany wniosek pracownika 

odpowiedzialnego; 

– o ile do danego zamówienia nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych. 

2. W przypadku zamówień, których szacowana wartość netto jest mniejsza lub równa kwocie 

10 000 zł, negocjacje prowadzi pracownik odpowiedzialny za realizację wydatku.  

3. W przypadku zamówień, których wartość netto jest większa niż 10 000 zł, Dyrektor 

powołuje komisję do przeprowadzenia negocjacji odrębnym zarządzeniem.  

4. Pracownik odpowiedzialny zaprasza wykonawcę do negocjacji.  

5. W przypadku zamówień, których szacowana wartość jest większa niż 10 000 zł netto 

zaproszenie do negocjacji kierowane jest w formie pisemnej lub w drodze korespondencji 

elektronicznej. Zaproszenie do negocjacji w takim przypadku podpisuje Dyrektor lub 

członek kierownictwa Ośrodka nadzorujący daną sprawę. Wzór zaproszenia do negocjacji 

stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.  

6. W przypadku zamówień, których wartość netto jest większa niż 10 000 zł sporządza się 

protokół z negocjacji, w którym zawiera się następujące informacje: 

1) przedmiot zamówienia; 



 

2) termin i miejsce przeprowadzenia negocjacji; 

3) podstawę wyboru trybu negocjacji z jednym wykonawcą; 

4) nazwę wykonawcy, którego zaproszono do negocjacji; 

5) uzasadnienie dot. zaproszenia wskazanego wykonawcy wraz ze skróconym opisem jego 

dotychczasowej działalności;  

6) ustaloną w wyniku negocjacji cenę i inne istotne warunki umowne realizacji 

zamówienia. 

7. Protokół, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, podpisują wszystkie osoby 

uczestniczące w negocjacjach ze strony Ośrodka oraz wykonawcy. Wzór protokołu  

z negocjacji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 6  

Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia w trybie szczególnym 

1. W celu zagwarantowania przejrzystości i równego traktowania podmiotów 

zainteresowanych wykonaniem zamówienia, przy stosowaniu trybu negocjacji z jednym 

wykonawcą, o którym mowa w § 5 regulaminu, jeżeli szacunkowa wartość takiego 

zamówienia przekracza kwotę 10 000 zł netto, ogłoszenie o zamiarze udzielenia 

zamówienia zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka.  

2. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu podaje się następujące 

informacje: 

1) nazwa i adres zamawiającego; 

2) data zamieszczenia ogłoszenia; 

3) określenie przedmiotu zamówienia, w tym jego zakresu i terminu realizacji;  

4) nazwa wykonawcy, któremu planuje się udzielić zamówienia; 

5) określenie trybu, w jakim ma być udzielone zamówienie (negocjacje z jednym 

wykonawcą, konkurs, zamówienie udzielone w wyniku przedstawienia autorskiej 

koncepcji); 

6) uzasadnienie zastosowanego trybu; 



 

7) informację następującej treści: W związku z niniejszym ogłoszeniem każdy podmiot, 

jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia, ma prawo dokonać 

zgłoszenia Ośrodkowi zastrzeżenia, co do zamiaru udzielenia takiego zamówienia –  

w terminie 5 dni kalendarzowych od daty zamieszczenia ogłoszenia, na zasadach 

opisanych w § 7 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje 

się Ustawy Prawo zamówień publicznych, w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość”. 

8) inne niezbędne informacje. 

3. Treść ogłoszenia formułuje pracownik odpowiedzialny, a sprawdza i publikuje Dział 

Administracji. 

4. Udzielenie zamówienia jest możliwe nie wcześniej niż po upływie pięciu dni od 

zamieszczenia ogłoszenia, o ile nie wpłynie do Ośrodka zastrzeżenie, o którym mowa  

w § 7 regulaminu. 

5. Obowiązek określony w niniejszym paragrafie nie uchyla obowiązku zamieszczania 

ogłoszeń określonych w innych przepisach niniejszego regulaminu oraz  

w obowiązujących przepisach prawa.  

 

§ 7  

Możliwość zgłoszenia zastrzeżenia, co do zastosowania trybu szczególnego 

1. W związku z ogłoszeniem zamiaru udzielenia zamówienia, o którym mowa  

w § 6 regulaminu, każdemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia, przysługuje zgłoszenie Ośrodkowi zastrzeżenia, co do zamiaru udzielenia 

takiego zamówienia – w terminie pięciu dni kalendarzowych od daty zamieszczenia 

ogłoszenia.  

2. Zastrzeżenie może dotyczyć wyłącznie zastosowania trybu szczególnego (negocjacji  

z jednym wykonawcą).  

3. Zgłaszając zastrzeżenie należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne.  



 

4. Zastrzeżenie składa się pisemnie lub w drodze korespondencji elektronicznej wysłanej na 

adres: biuro@zajezdnia.org. Zastrzeżenie uważa się za skutecznie doręczone 

elektronicznie, jeśli Ośrodek potwierdzi jego otrzymanie.  

5. Ośrodek może wezwać podmiot składający zastrzeżenie do uzupełnienia informacji oraz 

dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia zastrzeżenia, wyznaczając termin na ich 

złożenie nie krótszy niż trzy dni.  

6. Ośrodek pozostawia zastrzeżenie bez rozpatrzenia, gdy: 

1) złożone zostało z naruszeniem terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu; 

2) jego przedmiotem nie jest wybór trybu udzielenia zamówienia;  

3) nie uzupełniono informacji lub dokumentów w terminie wyznaczonym  

w wezwaniu, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.  

7. Zastrzeżenie rozpatruje Dyrektor Ośrodka w terminie pięciu dni od daty wpływu 

zastrzeżenia, a jeśli wezwano do uzupełnienia informacji lub dokumentów –  

w terminie pięciu dni od daty wpływu uzupełnionych informacji lub dokumentów.  

8. Dyrektor przed rozpatrzeniem zastrzeżenia zasięga opinii Zastępcy Dyrektora  

ds. Administracyjnych, pracownika odpowiedzialnego oraz osoby nadzorującej realizację 

projektu, którego dotyczy wydatek.  

9. W wyniku rozpatrzenia zastrzeżenia Dyrektor wydaje rozstrzygnięcie, którym: 

1) oddala zastrzeżenie, gdy jest ono bezzasadne, lub 

2) uwzględnia zastrzeżenie i unieważnia postępowanie, polecając przeprowadzenie 

postępowania w trybie podstawowym, lub  

3) uwzględnia zastrzeżenie i unieważnia postępowanie, polecając ponowne 

przeprowadzenie postępowania w trybie szczególnym poprzedzonym konkursem, jeśli 

przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej lub 

naukowej.  

mailto:biuro@zajezdnia.org


 

10. O rozstrzygnięciu zastrzeżenia, a także o pozostawieniu zastrzeżenia bez rozpatrzenia, 

informuje się podmiot składający zastrzeżenie, przesyłając jego treść wraz  

z uzasadnieniem.  

 

§ 8 

Konkurs 

1. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu jest przyrzeczeniem 

publicznym, w którym przez publiczne ogłoszenie Ośrodek przyrzeka nagrodę za 

wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sąd konkursowy pracy konkursowej. 

2. Konkurs może być realizowany w przypadku konieczności: 

a) wyłonienia autora lub autorów koncepcji przedsięwzięcia z zakresu działalności 

kulturalnej związanego z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, 

widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej;  

b) wyłonienia autora lub autorów koncepcji z zakresu architektoniczno-budowlanego;  

c) wyłonienia autora lub autorów koncepcji przedsięwzięcia z zakresu prac badawczych, 

eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych; 

d) wyłonienia autora lub autorów koncepcji działań polegających na tworzeniu  

i publikacji treści w mediach tradycyjnych i społecznościowych do wykorzystania  

w ramach programów kampanii społecznych i projektów edukacji kulturalnej; 

e) wyłonienia autora lub autorów koncepcji nowego oprogramowania; 

f) wyłonienia autora lub autorów koncepcji realizacji dzieła sztuki (np. pomnika, obrazu, 

utworu muzycznego, utworu audiowizualnego, książki). 

4. Konkurs może być także ogłoszony w innych przypadkach niż wskazane w ust. 2, za zgodą 

Dyrektora, po przeprowadzeniu analizy zasadności prowadzenia konkursu. Celem konkursu 

może być wybór jednej lub kilku prac konkursowych w celu zaproszenia jej autora lub 

autorów do negocjacji w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Organizacja konkursu 

w celu wyboru więcej niż jednej pracy konkursowej ma miejsce wówczas, gdy zaistnieje 

potrzeba udzielenia wielu zamówień tego samego rodzaju, których realizacja, z uwagi na 



 

cel tych zamówień, musi zostać powierzona różnym wykonawcom. Regulamin konkursu 

określa maksymalną liczbę nagrodzonych prac.  

5. Nagrodą w konkursie prowadzonym na podstawie niniejszego regulaminu jest zaproszenie 

do negocjacji w sprawie udzielenia zamówienia autora lub autorów wybranej pracy 

konkursowej – w trybie negocjacji z jednym wykonawcą. Do negocjacji stosuje się przepisy 

§ 5–7 Regulaminu. W regulaminie konkursu można też przewidzieć nagrody pieniężne dla 

autorów najlepszych koncepcji.  

6. Przedmiotem zamówienia udzielonego w wyniku postępowania może być: 

a) szczegółowe opracowanie pracy konkursowej;  

b) szczegółowe opracowanie pracy konkursowej i realizacja usługi na podstawie tego 

opracowania; 

- pod warunkiem, że do udzielenia takiego zamówienia nie stosuje się ustawy Pzp. 

7. Wartością udzielonego zamówienia jest wartość tego zamówienia oraz wartość nagród 

dodatkowych, jeżeli były one przyznane. 

8. W przypadku, jeśli mimo zaproszenia do negocjacji nie dojdzie do udzielenia zamówienia 

autorowi wybranej pracy konkursowej, zaproszenie do negocjacji może być skierowane do 

autora pracy konkursowej, której Sąd Konkursowy przyznał kolejne miejsce – o ile 

możliwość taka została przewidziana w regulaminie konkursu.  

9. Dodatkowo nagrodą w konkursie może być nagroda pieniężna lub rzeczowa dla autora 

wybranej pracy i innych uczestników konkursu, których prace zostały wyróżnione przez Sąd 

Konkursowy, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie konkursu.  

10. Przedmiot, zasady i kryteria oceny prac określone są w regulaminie konkursu. 

Regulamin określa ponadto maksymalną wartość zamówienia, które może być udzielone 

autorowi wybranej w wyniku konkursu pracy. Regulamin konkursu i skład Sądu 

Konkursowego, powoływanego odrębnym zarządzeniem, zatwierdza Dyrektor.  

11. Sąd Konkursowy ocenia prace konkursowe zgodnie z kryteriami określonymi  

w regulaminie konkursu. Sąd Konkursowy rozstrzyga konkurs wybierając spośród 

zgłoszonych prac najlepszą pracę lub najlepsze prace konkursowe. W zależności od jakości 



 

złożonych prac Sąd Konkursowy może rozstrzygnąć o wyborze mniejszej liczby najlepszych 

prac, niż maksymalna liczba wskazana w regulaminie konkursu, lub wnioskować  

o unieważnienie konkursu. Po zakończeniu postępowania Sądu Konkursowego Dyrektor 

Ośrodka zatwierdza rozstrzygnięcie konkursu lub unieważnia konkurs.   

12. Ogłoszenie o konkursie wraz z regulaminem konkursu zamieszcza się w Biuletynie 

Informacji Publicznej Ośrodka. Ogłoszenie o konkursie zawiera co najmniej: 

a) określenie przedmiotu konkursu;  

b) informację, że konkurs nie jest prowadzony na podstawie ustawy Pzp oraz wskazanie 

niniejszego regulaminu jako podstawy prowadzenia konkursu; 

c) wskazanie formy konkursu; 

d) wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu; 

e) kryteria oceny prac konkursowych wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów; 

f) termin składania prac konkursowych; 

g) rodzaj i wysokość nagród.  

 

§ 9 

Udzielenie zamówienia w wyniku przyjęcia przedstawionej z inicjatywy wykonawcy oferty 

realizacji projektu z zakresu działalności kulturalnej lub naukowej na podstawie autorskiej 

koncepcji wykonawcy 

1. Każdy potencjalny wykonawca może przedstawić z własnej inicjatywy propozycję (ofertę) 

realizacji projektu z zakresu określonego w § 8 ust. 2 regulaminu na podstawie autorskiej 

koncepcji wykonawcy.  

2. Oferta powinna zawierać co najmniej: 

a) tytuł projektu;  

b) autorską koncepcję proponowanego projektu, opis planowanych jego rezultatów; 

c) oświadczenie wykonawcy o posiadaniu przez niego praw autorskich do przedstawionej 

koncepcji; 



 

d) proponowane warunki realizacji projektu, w tym co najmniej: terminy realizacji  

i wynagrodzenie wykonawcy. 

3. W przypadku otrzymania oferty, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Ośrodek 

podejmuje działania mające na celu podjęcie decyzji o udzieleniu zamówienia oferentowi.  

4. Otrzymana oferta poddawana jest wstępnej weryfikacji formalnej, celem ustalenia czy 

zawiera niezbędne elementy, pozwalające na jej rozpatrzenie.  

5. W przypadku gdy oferta nie zawiera wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu 

kluczowych elementów oferty, wyznaczony pracownik zwraca się do oferenta  

o uzupełnienie oferty w wyznaczonym terminie, pod rygorem odmowy jej rozpatrzenia. 

6. Ośrodek ocenia merytorycznie złożoną ofertę kierując się następującymi kryteriami: 

a) celowość, w tym zbieżność propozycji z programem pracy Ośrodka na dany rok;  

b) efektywność – tj. relacja planowanych nakładów do oczekiwanych rezultatów; 

c) wykonalność projektu w założonych terminach przy założonych środkach; 

d) jakość artystyczna lub naukowa koncepcji. 

7. Ofertę pod względem merytorycznym opiniuje komisja, w skład której wchodzą: 

a) Zastępca Dyrektora ds. Naukowych jako przewodniczący; 

b) Zastępca Dyrektora ds. Programowych; 

c) co najmniej jeden pracownik Ośrodka lub ekspert zewnętrzny wskazany każdorazowo 

przez Zastępcę Dyrektora ds. Naukowych. 

8. Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor, po zapoznaniu się z opinią, o której mowa  

w ust. 7. Dyrektor może uzależnić udzielenie zamówienia od spełnienia określonych 

warunków dotyczących modyfikacji złożonej oferty lub od uzyskania przez Ośrodek 

środków na sfinansowanie projektu.  

9. W terminie 30 dni od daty złożenia oferty Ośrodek udzieli oferentowi odpowiedzi, czy jest 

zainteresowany realizacją proponowanego projektu wraz z uzasadnieniem.   

10. W przypadku zaakceptowania propozycji zamówienia można udzielić w trybie negocjacji  

z jednym wykonawcą. Do negocjacji stosuje się przepisy § 5–8 niniejszego regulaminu.  



 

11. W Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka zamieszcza się informację o możliwości 

przedstawienia oferty w trybie postanowień niniejszego paragrafu.  

 

§ 10 

Regulacje szczególne dotyczące zamówień na dostawy i usługi z dziedziny nauki  

i działalności kulturalnej 

1. Udzielając zamówienia z dziedziny nauki lub działalności kulturalnej, których wartość 

szacunkowa przekracza 130 000 zł netto, które są wyłączone przedmiotowo od stosowania 

ustawy Pzp na podstawie jej art. 11, ust. 5, pkt. 1 i 2, pracownik odpowiedzialny przekazuje 

niezbędne informacje do pracownika Działu Administracji, który zamieszcza w Biuletynie 

Informacji Publicznej Ośrodka:  

a) ogłoszenie o udzielanym zamówieniu (o zamiarze zawarcia umowy); 

b) informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko 

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

o nieudzieleniu tego zamówienia. 

2. Zamówienie z dziedziny nauki i działalności kulturalnej jest udzielane w sposób 

zapewniający przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych 

wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na 

jego udzielenie. 

§ 11 

Sytuacje awaryjne  

1. Zakupy awaryjne mogę być jedynie realizowane w sytuacji, która wynika  

z nieprzewidzianych sytuacji, w tym z działania sił wyższych, a szczególnie w celu usunięcia 

skutków awarii technicznych, zagrożenia życia lub zdrowia, zagrożenia mienia, zagrożenia 

zbiorów archiwalnych lub zdarzeń, które mogą powodować niemożność funkcjonowania 

Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.  



 

2. Przez awarię techniczną należy również rozumieć gwałtowne nieprzewidziane uszkodzenie 

lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń 

technicznych powodujące przerwę w ich użytkowaniu.  

3. Zakupy awaryjne realizuje się jak w trybie uproszczonym niezależnie od wartości 

zamówienia, o ile do zamówień tych nie stosuje się przepisów ustawy Pzp.  

4. Przy udzielaniu zamówienia w zakresie zakupów awaryjnych należy przestrzegać zasad 

celowego, racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi. Zakupy 

awaryjne mogą być realizowane jedynie w takim zakresie, w jakim z uwagi na sytuację 

nadzwyczajną, nie jest możliwe przeprowadzenie postępowania we właściwym dla danego 

zamówienia trybie.  

5. Z zaistnienia sytuacji awaryjnej skutkującej koniecznością dokonania zakupu awaryjnego 

sporządza się protokół awarii zawierający w szczególności:  

a) opis awarii; 

b) termin i sposób usunięcia; 

c) dane wykonawcy. 

 

§ 12  

Odstąpienie od stosowania Regulaminu 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Ośrodka może podjąć decyzję 

o odstąpieniu od stosowania Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu. 

2. Udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

dokumentuje się w postaci notatki służbowej, podlegającej zatwierdzeniu przez Dyrektora 

Ośrodka 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. 

 

 

III. Wzory dokumentów – załączniki do Regulaminu  

 

Integralną część Regulaminu stanowią załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Wzór zapytania ofertowego;  

2) Załącznik nr 2 – Notatka z przeprowadzonego zapytania ofertowego;  

3) Załącznik nr 3 – Zaproszenie do negocjacji z jednym wykonawcą; 

4) Załącznik nr 4 – Protokół z negocjacji z jednym wykonawcą. 

 



 
Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość”,  

do których nie stosuje się Ustawy prawo zamówień publicznych,  

który stanowi załącznik do Zarządzenia nr 80/22 z dnia 25 sierpnia 2022 roku 

 

 

 

WZÓR – możliwe są modyfikacje zgodne z aktualnym Regulaminem udzielania zamówień 

publicznych, do których nie stosuje się Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

Wrocław, dnia …………………  roku 

 

 

Zapytanie ofertowe 

 Znak sprawy: … 

 
 

Zamawiający: 

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” 

ul. Grabiszyńska 184 

53-235 Wrocław 

 

Dotyczy:…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………… 

 

Postępowanie prowadzane jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych 

do których nie stosuje się Ustawy Prawo zamówień publicznych w Ośrodku „Pamięć  

i Przyszłość” z dnia …………………………… roku 

 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest usługa / dostawa / realizacja robót budowlanych, polegająca 

na ……………………………………………………………….………………………………….. 

Inne istotne warunki realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy): 



 

Etapowanie 

Prowadzenie prac tylko w określone dni 

Konieczność zapewnienia dozoru 

Konieczność zapewnienia transportu 

Konieczność zapewnienia osób z odpowiednimi uprawnieniami 

Miejsce dostawy 

Gwarancja 

Inne 

 

Warunki stawiane wykonawcom (element fakultatywny):  

O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają 

minimalne warunki niezbędne do jego realizacji, tj. ……………………………………………….. 

W zakresie wiedzy i doświadczenia…………………………………………………………………………. 

W zakresie posiadanego potencjału ekonomicznego ……………………………………..………. 

W zakresie posiadanego potencjału organizacyjnego …………………………………...………. 

W zakresie posiadania odpowiednich zasobów …………………………………………...………… 

W zakresie posiadania stosownych uprawnień ………………………………………………………. 

Inne 

 

 

albo 

Opis przedmiotu zamówienia oraz termin realizacji zamówienia i podstawowe warunki jego 

realizacji zostały ujęte w projekcie umowy załączonym do niniejszego zapytania. 

 

albo 

Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia znajduje się jako osobny załącznik do zapytania 

ofertowego.  

 

 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: (od …. do ….. )(dnia …)(dni / miesięcy od dnia 

podpisania umowy). 

2. Wynagrodzenie wykonawcy składać się będzie z wynagrodzenia podanego w dostarczonym 

przez Wykonawcę formularzu ofertowym. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty 

realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. 



 

3. Zapłata za ………………………………………………………………………………………………….……………………… 

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

będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy podany na 

fakturze, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT 

Zamawiającemu, pod warunkiem przyjęcia bez uwag przedmiotu zamówienia/dostawy. 

(protokół odbioru) (kary umowne) 

 

 

III. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ TERMIN JEJ ZŁOŻENIA 

 

 

1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego 

zapytania ofertowego. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy 

pisemnej w postaci wydruku komputerowego lub czytelnego pisma odręcznego lub  

w postaci elektronicznej podpisanej podpisem zaufanym lub osobistym lub 

kwalifikowanym. 

  

2. Oferta powinna być:  

a. opatrzona pieczątką firmową (przy składaniu oferty w postaci elektronicznej 

podpisanej podpisem zaufanym lub osobistym lub kwalifikowanym oferta może nie 

zawierać pieczątki firmowej); 

b. posiadać datę sporządzenia; 

c. zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP; 

d. opatrzona adresem e-mail; 

e. podpisana czytelnie przez Wykonawcę. 

 

3. Oferta musi być przesłana za pośrednictwem:  

Poczty elektronicznej na adres: ………………………...  do dnia  ………………... do godz. ……….  

W formie skanu lub w postaci elektronicznej podpisanej podpisem zaufanym, podpisem 

osobistym / w formie elektronicznej 

albo 

W formie pisemnej na załączonym do niniejszego zapytania formularzu (osobiście w godzinach 

pracy biura lub pocztą na adres ………………………….. do dnia …………………………………. do godz. 

…………………………. 

  



 

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (za termin złożenia oferty przyjmuje się 

czas wpłynięcia na serwer zamawiającego). 

 

5. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi do dnia ……………......... do godz. ……………. 

 

6. Wykonawca składający ofertę będzie nią związany do dnia podpisania umowy. 

 

7. Koszty wynikające z przygotowania oferty ponosi składający ofertę. 

 

8. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę. O wycofaniu oferty należy powiadomić 

Zamawiającego pisemnie w sposób, który jest dopuszczony dla składania ofert. 

 

9. Wykonawca składający ofertę będzie nią związany przez …………….. w stosunku do pkt. 5. 

 

10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

 

11. Zamawiający nie przewiduje składanie ofert częściowych.  

 

 

IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY 

Uwaga: Kryteria oceny oferty wykonawcy muszą być wymierne. Niedopuszczalny jest wybór 

wykonawcy na podstawie subiektywnej oceny oferty/oferenta.  

 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Przykładowe kryteria wyboru wykonawcy:  

Cena (netto)  

Jakość 

funkcjonalność, 

parametry techniczne, 

aspekty środowiskowe, 

aspekty społeczne, 

aspekty innowacyjne, 

koszty eksploatacji, 

serwis, 

termin wykonania zamówienia, 

poziom wiedzy specjalistycznej wykonawcy, 



 

czas gwarancji przedmiotu zamówienia.  

Np.: 

a. Cena (C) – waga 80 punktów 

Sposób oceny ofert w kryterium cena 

Ocena punktowa = (cena najniższej oferty) / (cena badanej oferty) x 80 

b. Skrócenie terminu wykonania usługi (T): 

 Za zaoferowanie terminu 3 dni oferent otrzyma 10 punktów 

 Za zaoferowanie terminu wykonania usługi między 4 a 5 dni oferent otrzyma 5 

punktów 

 Za zaoferowanie terminu wykonania usługi równej i wyższej niż 6 dni oferent otrzyma 

0 punktów 

c. Doświadczenie wykonawcy (D) – liczba zrealizowanych projektów (udokumentowanych): 

 za zrealizowanie 1 projektu oferent otrzyma 0 punktów. 

 za zrealizowanie 2 projektów oferent otrzyma 5 pkt. 

 za zrealizowanie 3 i więcej projektów oferent otrzyma 10 pkt. 

 

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

uzyskaną przez zsumowanie punktacji w w/w kryteriach: 

     Łączna liczba punktów możliwa do otrzymania w zapytaniu ofertowym wynosi: 

     C+T+D= 100 pkt. 

 

3. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji 

     do oferty. 

 

 

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji 

Publicznej zamawiającego: 

 http://bip.pamieciprzyszlosc.pl/category/zamowienia-publiczne/aktualne-zamowienia-

publiczne/ 

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

http://bip.pamieciprzyszlosc.pl/category/zamowienia-publiczne/aktualne-zamowienia-publiczne/
http://bip.pamieciprzyszlosc.pl/category/zamowienia-publiczne/aktualne-zamowienia-publiczne/


 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru ofert, jeżeli 

zaoferowana cena przekroczy wartość szacunkową, jaką Zamawiający przeznaczył na 

realizację tego zamówienia. 

4. Postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili, bez 

podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują 

żadne roszczenia w stosunku do Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”. 

5. Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie do szczegółowego 

rozpatrzenia, jeżeli złożone dokumenty są aktualne i podpisane przez osoby właściwie 

mocowane. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, 

jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana ,jako najkorzystniejsza uchyli się od 

zawarcia umowy. W Takim przypadku Zamawiający ponownie dokona badanie ofert 

zgodnie z zasadami i kryteriami wyboru zamieszczone w zapytaniu ofertowym.   

 

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

1. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wystarczającym do należytego 

wykonywania zamówienia. 

2. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonywania zamówienia.  

 

 

VII. ZAWARCIE UMOWY  

 

 

1. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie…. dni od dnia zamieszczenia 

informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie BIP Zamawiającego, zgodnie  

z warunkami opisanymi powyżej.  

2. W przypadku, gdy okaże się, że Oferent, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zmawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ponownej oceny ofert.  

3. Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte wykonanie 

zamówienia.  



 

 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

 

 

1. Dodatkowych informacji dotyczących …………………… udziela: …………………… pod adresem 

email: ……………………………………………………………………………… 

2. Do udzielenia niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Zamówienie realizowane jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych, do których nie stosuje się Ustawy Prawo zamówień publicznych w Ośrodku 

Pamięć i Przyszłość”, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr ………………… z dnia ……………. 

Roku. 

 

 

 IX. ZAŁĄCZNIKI 

 

(Liczba załączników zależna od postępowania)  

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego – Wzór formularza ofertowego 

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego – Projekt Umowy  

Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego – Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia  

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego – Lista dokumentów wymaganych od wykonawcy  

Załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego – …………………………………………………… 

 



 
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego: …. 

Znak sprawy: …. 

  

 Dotyczy: ….. 

 

FORMULARZ OFERTOWY – wzór  

 

I. Dane wykonawcy: 

 

Nazwa firmy: …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adres: 

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

 

Tel: ............................................................. e-mail ………………………………………………………… 

 

NIP: ………………………………………………… REGON ……………………………………………………… 

 

II. W związku z zapytaniem ofertowym na ……………………………, oferujemy ………………….. 

 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 
Kwota netto [zł] 

 

Podatek  

………..….% [zł] 
Kwota brutto [zł] 

1.     

Słownie kwota brutto: 

 

 

1. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia do …………………………………………… 

2. Wyrażamy zgodę na termin płatności 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury. 

 

 

III. Osoba do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia: 

1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………….. 

2. Tel.: ............................................................................................. ............................................. 



 
3. e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy do niego 

żadnych zastrzeżeń. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą do czasu zawarcia umowy. 

3. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe 

oraz spełniamy wszelkie kryteria wymagane Zapytaniem ofertowym. 

4. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

5. Oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani kapitałowo i osobowo z Zamawiającym. 

6. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się przedstawić  

dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu na wezwanie 

Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.  

 

 

 

 

 

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

Miejscowość, data                                                                          Pieczęć i podpis osoby upoważnionej 

         do reprezentowania wykonawcy                           

               

 

  

 



 
       Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których 

nie stosuje się przepisów Ustawy prawo zamówień publicznych, 

który stanowi załącznik do Zarządzenia nr 80/22 z dnia 25 sierpnia 2022 roku 

    

 

Wrocław, dnia …………………………….. roku 

           

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
(Imię i nazwisko osoby sporządzającej protokół, 
stanowisko) 
 
dotyczy: ……..…………………. 

znak sprawy: …………………… 

 

NOTATKA SŁUŻBOWA 

Z PRZEPROWADZONEJ PROCEDURY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZAKUP … / NA USŁUGĘ… / NA 

DOSTAWĘ… ( niepotrzebne skreślić ) W „OŚRODKU PAMIĘĆ I PRZYSZŁOŚĆ” WE WROCŁAWIU – NA 

PODSTAWIE § 5 REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ 

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (wartość szacunkowa zamówienia wynosi więcej niż  

10 000 złotych netto) 

 
Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia ustalona została na kwotę netto : ……………… 
  
Źródło finansowania: ……………………………………………………………… 
 
Zapytanie Ofertowe zostało zamieszczone (podkreślić właściwe): 

1. Na stronie internetowej BIP Ośrodka w dniach: ....................................... 

2. Zostało przesłane mailem/pocztą do ............... Wykonawców: 

a. …………………………………………….. 

b. …………………………………………….. 

c.   …………………………………………….. 

3. Zebrane zostały oferty handlowe zamieszczone w portalach internetowych wykonawców (należy podać 

adresy) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia .............., do godz.:  ................................... złożono ..................... 
ofert. 
 
Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty: 

 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy 
Kwota oferty                        

(netto) 

Podatek  %  Kwota oferty 

(brutto) 



 
1     

2     

3     

W wyniku dokonanej przez Zamawiającego w dniu ……………… 20…. roku analizy ofert w celu realizacji zamówienia 
na 
………………………………………………………..............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
. 

(dostawę / usługę o szacunkowej wartości netto) 
wyłoniono Firmę / Wykonawcę: 
Nazwa: ..................................................................................................................................................................... 

adres siedziby Wykonawcy: .................................................................................................................................... 

NIP: .......................................................................................................................................................................... 

REGON: .................................................................................................................................................................... 

Numer rachunku bankowego: ................................................................................................................................ 

oferującą za realizację całości zamówienia cenę netto / brutto: ........................................................................... 

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

której ofertę uznano za najkorzystniejszą, z uwagi na (należy podać zastosowane kryteria oceny ofert): 

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

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

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

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

(uzasadnienie wyboru oferty - oferta wybranego wykonawcy nie musi być najtańsza, jeżeli zgodnie z ustalonymi 
kryteriami zostanie wykazane, że jest ona najkorzystniejsza np. poprzez  inne elementy oferty). 

 
ewentualnie 

Informację o zamknięciu postępowania bez wyłonienia wykonawcy ze wskazaniem przyczyny, np.: nie 
wpłynęła żadna oferta; wpłynęła jedna oferta, ale po terminie składania ofert; żadna z doręczonych ofert nie 
zawierała ceny, którą Ośrodek planował przeznaczyć na realizację zamówienia itp. 
W wyborze oferty uczestniczyli: *imię, nazwisko i podpis 

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

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

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

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

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

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

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

 

Załączniki:   
 

 
 
 



 
Miejscowość ............................, dnia .................................... roku. 

 
 
 

…………………………………………………………… 
(imię , nazwisko i podpis pracownika 

odpowiedzialnego za przeprowadzenie 
procedury) 

 
 
Uwaga : Notatka (oryginał) powinna zostać załączona  do umowy z wykonawcą (do egzemplarza Ośrodka), a kserokopia notatki 
wraz z zapytaniami ofertowymi i ofertami wykonawców jako dokumenty potwierdzające zastosowanie właściwej procedury 
przy realizacji zamówienia pozostaje w aktach sprawy. 



 
Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, 

 do których nie stosuje się Ustawy prawo zamówień publicznych, 

 który stanowi załącznik do Zarządzenia nr 80/22 z dnia 25 sierpnia 2022 roku 

  

 

 

 

..........................., dnia ...................... roku 

Dotyczy: …… 
Znak sprawy: ….. 

Zamawiający: 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 
(nazwa i adres Zamawiającego)  
       ....................................................... 

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

....................................................... 
(Wykonawca zaproszony do negocjacji) 

 

Zaproszenie do negocjacji z jednym wykonawcą 

Na podstawie § 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje 

się ustawy Prawo zamówień publicznych w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość”, 

Zamawiający zaprasza do negocjacji dotyczących zamówienia …………………. . 

Negocjacje odbędą się dnia ………….……….. o godzinie …………. w siedzibie 

Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. ………………………. w pok. nr ………….... . 

(albo) 



 

Negocjacje odbędą się dnia …………….. o godzinie ………...…., on-line, przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej (portal, oprogramowanie służące do konferencji on-line). 

Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji w formie 

korespondencyjnej, w postaci wzajemnie przesyłanych uwag i poprawek do 

wytwarzanych na każdym etapie negocjacji dokumentów.  

Przystępując do negocjacji, osoby reprezentujące Wykonawcę powinny przedłożyć 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentacji Wykonawcy. Jeżeli 

umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy nie wynika z właściwego dokumentu 

rejestrowego, osoba reprezentująca Wykonawcę powinna przedłożyć stosowne 

pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 

notariusza). 

 

……………………………………. 
(podpis Dyrektora) 

 
 
Załączniki (zapis fakultatywny): 
– …………………………………., 
– …………………………………., 
– ………………………………… . 
(np. formularze, dodatkowe dokumenty, oświadczenie o zachowaniu poufności itp.). 
 



 
Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, 

do których nie stosuje się Ustawy prawo zamówień publicznych, 

 który stanowi załącznik do Zarządzenia nr 80/22 z dnia 25 sierpnia 2022 roku 

 

 

Dotyczy: ………….. 

Znak sprawy: …………… 

 

 

 

Protokół z negocjacji 

 

1. W dniu ………………………….. roku, w ……………………………………………………. przy…………………… we 

Wrocławiu, przeprowadzono negocjacje w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Podstawę wyboru trybu negocjacji stanowi2 …………………………………………………………………………. 

 

3. W negocjacji uczestniczyli: 

– Pan/Pani ……………………………………………………………….. reprezentujący Wykonawcę, 

– Pan/Pani………………………………………………………………… reprezentujący Zamawiającego, 

–  Komisja reprezentująca Zamawiającego w składzie: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Opis przebiegu negocjacji: 

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

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

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

(Najważniejsze informacje z przebiegu negocjacji wraz z opisem uzasadnienia dotyczącego wyboru)  

 

                                                   
2 Zgodnie z …………………. Regulaminu udzielania  zamówień publicznych, do których nie stosuje się Ustawy prawo zamówień publicznych, który stanowi 

załącznik do Zarządzenia nr 80/22 z dnia 25 sierpnia 2022 roku  



 
5. W wyniku negocjacji ustalono: 

 Cenę  

…………………………………….. zł (netto) 

…………………………………….. zł (VAT) / podatki 

…………………………………….. zł (brutto) 

 Termin płatności ……………………………… 

 Inne istotne warunki realizacji zamówienia: 

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

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

6. Omówiono warunki umowy ….................................................................................................................. ..... 

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

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

7. Uwagi w procesie negocjacji …………………………………………………………………………………………………… 

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

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

8. Na tym negocjacje zakończono. 

 

 

 

……………………………………………             ………………………………………... 
(podpis Wykonawcy)                                       (podpis Zamawiającego) 

 

 

 


