
Zarządzenie nr Or.0050.73.2020 

Wójta Gminy Murów z dnia 17 listopada 2020 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.0050.77.2017 Wójta Gminy Murów z dnia 29 grudnia 2017 r. 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie 

przekraczającej 30.000 euro w Gminie Murów 

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§1 

W Zarządzeniu Nr Or.0050.77.2017 Wójta Gminy Murów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie 

zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie 

przekraczającej 30.000 euro w Gminie Murów wprowadza się następujące zmiany:  

1. W Regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 

30.000 euro w Gminie Murów stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.77.2017 

Wójta Gminy Murów z dnia 29 grudnia 2017 r. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Zaproszenie do składania ofert może być kierowane do wykonawców za pośrednictwem poczty, 

faxu, e-mailem lub zmieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.” 

2. Załącznik do Regulaminu zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 

30.000,00 euro w Gminie Murów „PROTOKÓŁ z przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty wymienione w art., 4 pkt. 8 ustawy” 

otrzymuje brzmienie jak w Załączniku do niniejszego Zarządzenia. 

§2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Wójt 

/-/ Michał Golenia 

  



Załącznik do Zarządzenia Nr Or.0050.73.2020 
Wójta Gminy Murów z dnia 17 listopada 2020 r. 

 
 

   

         Murów, dnia………………………. 

Znak sprawy…………………………………. 
 

                                         PROTOKÓŁ  

 z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

               o wartości nieprzekraczającej kwoty wymienione w art., 4 pkt. 8 ustawy 

 
1. Przedmiot zamówienia publicznego: 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia: 
…………………………………………………………………………………………………. 
Art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z ….roku poz. …); 
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z… 
poz…).   
 
3. Szacunkowa wartość zamówienia: 
…………………………………………………………………………………………………. 
Kurs euro przyjęto 4,3117zł zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień 
publicznych z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2477), wydanym na podstawie art. 35 ust. 
3 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z… poz…).    
 
4. Podstawowe informacje dotyczące przeprowadzonego postępowania: 

1) Nazwy i adresy wykonawców do których w dniu …. Roku skierowano zaproszenie do złożenia 
oferty:  

- ………………………………………………………………………………………………….; 
- ………………………………………………………………………………………………….; 
- ………………………………………………………………………………………………… . 
 
Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia w euro (wg. obowiązującego rozporządzenia 
Prezesa Rady ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego 
podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych): 
 

2) Zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej www.bip.murow.pl  -  
data zamieszczenia*:  

 
 
 
 
 
* dotyczy przypadków w których zamawiający zamieścił ogłoszenie w sprawie zamówienia na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Murów 

 
 



         3) Dane dotyczące złożonych ofert: 
      
Na zapytanie odpowiedziało  …… Wykonawców, którzy w terminie do dnia ….do godziny ….., złożyli           
następujące oferty*: 
 

 
L.p. 

 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Oferowana cena w zł 

 
Oferowana cena 
netto w zł 

 
Oferowana cena 
brutto w zł 

 
Uwagi 

1     

2     

3     

 
*jeżeli zamówienia udzielono po negocjacjach z jednym wykonawcą, należy wpisać nazwę i adres 
wykonawcy oraz zaoferowaną przez niego cenę 
 
         4) Informacje dotyczące przeprowadzonych negocjacji (data przeprowadzenia, ustalenia)*: 
          
         …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Wynik postępowania (wybór oferty): 
 
Za najkorzystniejszą uznano ofertę następującego Wykonawcy: 
……………………………………….. 
 
Oferta złożona przez ww. Wykonawcę jest kompletna i spełnia wszystkie wymagania Inwestora. 
 
 
………………………………………..      ……………………………………….. 
    Data i podpis pracownika        kierownik Zamawiającego 

            merytorycznego          
   
 

 


