Z Apx' ĄDZENIE NR 2012021

PREZESA ZARZĄDU
PRzEDsIĘBIoRsTwA USŁUG KoMUNALNYCH BoDZENTYN SP.

z

dniaZ3lipcaŻ0Zl

Z

o. o.

r.

w spľawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień w Pľzedsiębioľstwie
Usług Komunalnych BodzenĘn Spólka z ograniczoną odpowiedzialnoŚcią
Na podstawie aĺt. 52, w zrviązku art. 2 ust. 1 ustawy z dnia l 1 września2019 r. Prawo zamówień publicznych
Dz' U . z Ż02l r. poz' II29 z pć:źn.arl.) oraz $ 1 l ust. 5 Regulaminv organizapvjnego Przedsiębioľstwa Usług
Komunďnych Bodzent5m Sp. z o.o., stanowiącego załącmik do uchwďy nr 3/2020 Zaĺządu Przedsiębiorstwa
Usług Komunalnych BodzenĘn Sp. z o.o. z dnia l7 grudnia 20Ż0 r., zaĺząÄzarĺl,co następuje:
(ts

.

s 1.1. w,,Regulaminie udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Bodzent5m Spółka
ograniczoną odpowiedzialnością'', stanowiącym załącnlik nr 1 đozarządzenia nr I9l202I Pręzesa Zaĺządu
Przedsiębiorstwa Usług Komunďnych BodzenĘn Sp. z o.o. z dnia 5 lipca}}Żl r w sprawie przyjęcia Regulaminu
udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Usług Komunďnych BodzenĘn Spółka z ograniczoną
odpowiedziďnością wprowadza się następuj ące nniany:
1) w $ 7 ust. 4 otľzymuje brzmienie:
zamówień o łącznej wartościwykazanej w rocurym planie zamówień nie przekraczającej 20 000 zł
',Dla
nie wymaga się sporządzenia Wniosku o wszczęcie postępowania. Zgoda na udzielenie takiego zamówienia
wyrazana jestpoprzez akceptację notatki służboweji załączonym do niej formulaľzem szacowania wartości
zamówienia.'';
2) wzór Wniosku o wszczęcie postępou)ąnĘ stanowiący załącnik nr 2 do ,'Regulaminu udzielania zamówień
w Przedsiębiorstwie Usług Komunďnych BodzenĘn Spółka z ograniczoną odpowiedziďnością'', otrzymuje
brzmienie zgodne z załącmikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

z

2. Pozostďe zapisy,,Regulaminu udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych BodzenĘn
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością'' pozostają bęz nnian'

$ 2. Zarządzęnie wchodzi w

Ęcie z dnięm podpisaĺlia z mocą obowiązującą od dnia

5

Ż02I r

)i ĺ

í'-/ '

i:)iii
i

ll,,,,','' 'jĺ' '

;

i.J./.

Załrynllk do zaĺządzeniaNr 20 l Ż02I
Prezesa Zarządu
Przedsiębioľstwa Usług Komunalnych
BodzenĘn Sp. z o.o.
z dniaŻ}lipca2021 r.

lľniosek o wszczęcie postępowoniű
dla zamówień o wűľtościponiŻej kwoý 130 000 zł
W związku z konięczrościąudzielenia zamówienia pt.

(naała zamółłienia)

wnioskuję o wszczęcie postępowaĺria publiczrego dla zamówienia o waĺtościponiżej kwoty 130 000 zł ustawy
lecz wyższej niż 20 000,00 zł nętto.

W

z

związku

parametrami

powyższym informuję,

że przedmiotowe zamówienię

chaľakteryzuje

się

następującymi

:

L. Szacunkowa wartośćzamówienia:

*euro.
2) w złoĘch
1)

......

(netto),

... (netto).

2. Rodzaj zamówienia: roboý budowalne/usługi/dostcĺwy
3. Przedmiot zamówienia

:

4. Tęrmin realizacji

5. Proponowany tryb udzielenia zamówienia zgodny z Regulaminem udzielania

6. Warunki, jakie powinien spďniai wykonawca (eślidoĘczy)

7. DokumenĘ żądane od wykonawcy (eślidoĘczy)

8. Proponowane kryteria oceny ofert

zamőwieÍl

9. Inne waľunki

].0. Numer pozycji w Planie udzielania zamőwieh

Sporządzil

Data i podpis

Zntwierdziłz

DaÚa i podpĺs

ZaŁącmiki:

1)
2)
3)

4)

Formulaľz szacowania wartościzamówienia

UZASADNIENIE

do zarząďzenia nľ Żol2oŻI Pľezesa Zarządu z dnia 23 lipca 2021ľ.
Intencją wydania zarząd,zeniaNr l9l2021 z dnia 5 lipca 202l r. było dostosowania regulacji wewnętrznych do
nowej ustawy zdnla 1l września 2019 r. Prawo zamówień publiczrych, któraweszław życie z dniem 1 sĘcznia
20ŻI r., z zastosowaniem konĘnuacji ogólnych wewnętrmych zasad prowadzenia zamówień w PUK BodzenĘn
Sp' z o.o. W uchylanych ww. zarządzeniem regulacjach wewnętrznych nie było wymagane sporządzanie wniosku
o wszczęcie postępowania dla zamówień o wartości ponizej 20 000,00 zł netto, azatem dla zachowania spójności

w

postepowaĺriu, niniejszym zaĺządzeniem sprostowaĺro oczywisĘ omyłkę Z mocą obowiązującą od dnia
pľryljęcia nowego ,,Regulaminu udzielania zamówień w Przedsiębiorstwię Usług Komunaln
BodzenĘn
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością'', tj. od dnia 5 lipca 202l r.
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