
Uchwała Nr I/2/2018 
Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego  

„Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie 
z dnia 11 stycznia 2018r. 

 
w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu zamówień o wartości szacunkowej nie 

przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro  

obowiązującego w Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „ Czyste Środowisko” 
z siedzibą w Ostródzie 

Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w 
Ostródzie uchwala, co następuje: 

§ 1 

W Regulaminie zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 
000 euro obowiązującym w Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” 
z siedzibą w Ostródzie przyjętym Uchwałą Nr XI/19/2014 Zarządu Związku Gmin Regionu 
Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 23 września 2014r. 
(dalej: Regulamin) wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 4 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 

„Procedury udzielania  zamówień publicznych  regulowane są  w układzie : 

a) zamówienia o wartości do 30.000 zł netto, 

b) zamówienia od 30.001 zł netto do 70.000 zł netto, 

c) zamówienia powyżej 70.000 zł netto do równowartości w PLN 30.000 euro.”   

2. § 5 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 

„ 1. Zamówienia do wartości 30.000 zł netto dokonują wyznaczeni przez Kierownika Zamawiającego 

pracownicy, z zachowaniem zasady należytej staranności w uzyskiwaniu najlepszych efektów z 

danych nakładów. 

2. Do zamówień o wartości do 30.000 zł netto, z wyłączeniem robót budowlanych nie jest wymagane 

zachowanie formy pisemnej umowy, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej lub decyzję o 

konieczności umowy w formie pisemnej podejmie Kierownik Zamawiającego.” 

3. W § 6 dokonuje się zmiany numeracji ustępów z od 3-9 na od 1-7. 

4. § 6 ust. 1  Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 

„ 3. Procedurę zamówienia o wartości od 30.001 zł do 70.000 zł netto rozpoczyna zaakceptowany 

przez Kierownika Zamawiającego wniosek sporządzony przez Kierownika Działu, sporządzony 

zgodnie z wnioskiem, który stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu.” 



5. § 7 ust. 1  Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 

„ 1. Zamówienia o wartości powyżej  70.000 zł netto rozpoczyna zaakceptowany przez Kierownika 

Zamawiającego wniosek wraz z opisem przedmiotu zamówienia sporządzony przez Kierownika Działu, 

zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Regulaminu.” 

6. W Załączniku Nr 2 do Regulaminu tytuł w brzemieniu: „Wniosek o uruchomienie 

postępowania  w sprawie zamówienia publicznego o wartości powyżej kwoty 5.000 złotych netto.” 

zastępuje się brzmieniem: „Wniosek o uruchomienie postępowania  w sprawie zamówienia 

publicznego o wartości powyżej kwoty 30.000 złotych netto.” 

7. W tekście Regulaminu przywołany Dziennik Ustaw dla ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r.Prawo zamówień publicznych zastępuje się przywołaniem: (Dz.U. 2017, poz. 
1579). 

§ 2 

Do postępowań wszczętych oraz zamówień, których oszacowania wartości dokonano przed 
dniem wejścia wżycie zmian do Regulaminu i nie zakończonych do tego dnia stosuje się zapisy 
Regulaminu sprzed zmiany Regulaminu. 

§ 3 

Przyjąć tekst jednolity Regulaminu jak w załączniku do uchwały. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Ostródzko-Iławskiego „Czyste 
Środowisko” z siedzibą w Ostródzie. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

Załącznik: tekst jednolity Regulamin. 

 

 

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin 

                                                                                             Bogusław Fijas  

 

 

 



 
 
 


