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Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2 
Zarządu Stowarzyszenia „Poleska 
Dolina Bugu” z dnia 11.10.2021 r. 

Regulamin udzielania zamówień finansowanych ze środków EFRROW w ramach  

Działania 19. PROW na lata 2014-2020 LGD Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 
1. Regulamin określa wewnętrzną organizację zasad udzielania zamówień finansowanych  

ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
Działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązującą w Lokalnej Grupie Działania  
Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” (dalej jako „LGD”), do których nie mają zastosowania 
przepisy wyższego rzędu. 

2. Regulamin określa zasady udzielania zamówień, o których mowa w ust. 1, o wartości 
szacunkowej przekraczającej 15 000 zł netto. 

3. Do zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza 15 000 zł netto stosuje się zasadę, że 
wydatki powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad 
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, umożliwiającą terminową ich realizację. 

4. Stosowanie niniejszego regulaminu należy do obowiązków pracowników LGD 
odpowiedzialnych za realizację danego zadania. 
 

 
SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

 
§2 

1. W celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia należy dokonać jej szacowania według 
jednej z poniższych metod: 

a) porównanie cen na stronach internetowych wykonawców lub 
b) porównane cen bezpośrednio w punktach sprzedaży udokumentowane odpowiednią 

notatką służbową, lub 
c) rozmowy telefoniczne z wykonawcami udokumentowane odpowiednią notatką 

służbową, lub 
d) bezpośrednie zaproszenie do złożenia oferty cenowej skierowane do co najmniej  

3 wykonawców (osobiście, droga pocztową lub drogą elektroniczną), lub 
e) analiza wydatków poniesionych na analogiczny przedmiot zamówienia, lub  
f) analiza ofert cenowych złożonych w postępowaniach prowadzonych przez 

zamawiającego lub zamówień udzielonych przez innych zamawiających obejmujących 
analogiczny przedmiot zamówienia. 

2. Za cenę rynkową uznaje się średnią cenę w oparciu o zebrane oferty. 
3. Cena średnia to: 

a) cena obliczona jako średnia arytmetyczna, lub 
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b) cena średniej oferty cenowej. 

 
WYBÓR WYKONAWCY I UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
§3 

1. Zgodnie z niniejszym Regulaminem, wykonawcę zamówienia wybiera się w sposób 
konkurencyjny, według jednej z poniższych metod: 

a) porównanie cen na stronach internetowych wykonawców lub 
b) porównane cen bezpośrednio w punktach sprzedaży udokumentowane odpowiednią 

notatką służbową, lub 
c) rozmowy telefoniczne z wykonawcami udokumentowane odpowiednią notatką 

służbową, lub 
d) bezpośrednie zaproszenie do złożenia oferty cenowej skierowane do co najmniej  

3 wykonawców (drogą pocztową, e-mailową lub osobiście), lub 
e) upublicznienie zapytania o cenę na stronie internetowej LGD. 

2. Udzielenie zamówienia z zastosowaniem metod określonych w pkt. 1 lit. a-e możliwe jest  
w przypadku otrzymania co najmniej jednej ważnej oferty cenowej. 

3. W uzasadnionym przypadku za pisemną zgodą Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu 
dopuszczalne jest odstąpienie od przeprowadzenia procedury określonej w niniejszym 
paragrafie, w szczególności ze względu na: zdarzenie losowe, wyjątkową sytuację, której nie da 
się przewidzieć wymagającą natychmiastowego wykonania zamówienia lub gdy zamówienie 
ma charakter specjalistyczny i może być zrealizowane tylko przez osobę posiadającą 
odpowiednie uprawnienia lub doświadczenie. 

 
§4 

1. Pracownik LGD odpowiedzialny za realizację danego zadania dokonuje wyboru oferty  
na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w zapytaniu o cenę z zastosowaniem jednej z 
metod i według zasad określonych w §3.  

2. Kryteria oceny ofert nie mogą ulec zmianie po upływie terminu do składania ofert, z 
zastrzeżeniem §5. 

3. Oferta pisemna podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 
b) została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu, 
c) została złożona po terminie. 

4. Zamówienie udzielane jest wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą prawidłową ofertę. 
5. Potwierdzeniem udzielenia zmówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z niniejszym 

regulaminem jest podpisanie umowy lub udzielenie zlecenia/zamówienia (w dowolnej formie). 
 
 
 

ZMIANY I UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
 

§5 
Treść zapytania o cenę może ulec zmianie po rozpoczęciu procedury wyboru wykonawcy, ale przed 
upływem końca terminu na składanie ofert, tylko pod warunkiem odpowiedniego poinformowania 
wykonawców o zmianie treści zapytania o cenę oraz wydłużeniu terminu na składanie ofert. 
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§6 
1. Dopuszcza się możliwość unieważnienia postępowania w ramach procedury wyboru 

wykonawcy bez podawania przyczyny. 
2. W przypadku unieważnienia procedury konkurencyjnego wyboru wykonawcy zamówienia, 

przekazuje się informację o unieważnieniu postępowania wykonawcom, do których skierowano 
zapytanie albo poprzez upublicznienie informacji na stronie internetowej LGD. 

3. W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu 
zamówienia bez wykonania dodatkowych zadań, czego nie dało się przewidzieć na etapie 
zapytania o cenę, dopuszcza się udzielenie zamówienia z wolnej ręki w zakresie dodatkowych 
zadań. 

 
DOKUMNETOWANIE POSTĘPOWANIA 

 
§7 

1. Zapytanie o cenę powinno zawierać co najmniej elementy wymienione w zał. nr 1 do 
regulaminu. 

2. Przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia, o którym mowa w §2 należy 
udokumentować poprzez sporządzenie notatki służbowej, do której dołącza się ewentualne 
wydruki, zapytania, oferty oraz notatki służbowe z przeprowadzonych rozmów telefonicznych. 
Wzór notatki z szacowania wartości zamówienia stanowi zał. nr 3 do regulaminu. 

3. Wybór wykonawcy zamówienia dokumentuje się poprzez sporządzenie protokołu 
zawierającego co najmniej elementy określone w zał. nr 4 do regulaminu, do którego dołącza 
się dokumenty stanowiące podstawę dokonania wyboru wykonawcy. 

4. Informację o wyborze wykonawcy zamówienia wybranego w wyniku upublicznienia zapytania 
na stronie internetowej LGD publikuje się niezwłocznie na stronie internetowej LGD. Wzór 
komunikatu o wyborze wykonawcy zamówienia stanowi zał. nr 5 do regulaminu. 

5. Wykonawców, którzy złożyli oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe informuje się o 
wyniku postępowania drogą listowną, poczty elektronicznej lub telefonicznie. 

6. Dokumentację z przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy określonej w niniejszym 
regulaminie: 

a) sporządza pracownik odpowiedzialny za realizację danego zadania, 
b) zatwierdza Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu lub Skarbnik. 

7. Dokumentacja z przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy przechowywana jest w 
Biurze LGD przez okres trwałości projektu. 

 
 
 
Załączniki do Regulaminu: 

1. Wzór zapytania o cenę 
2. Wzór formularza oferty 
3. Wzór notatki z szacowania wartości zamówienia 
4. Wzór protokołu z wyboru wykonawcy zamówienia 
5. Wzór komunikatu o wyborze wykonawcy zamówienia 

 

 

Podpis Prezesa Zarządu: ………………………… 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

……………………………… 
(miejscowość, data) 

……………………………. 
(pieczęć Zamawiającego) 

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ 

1. Oznaczenie Zamawiającego: Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, Okuninka-XIII-1, 22-200 
Włodawa, NIP: 565-147-94-43, tel. 732-821-113, e-mail: poleskadolinabugu@poczta.fm 
 
zaprasza do złożenia ofert cenowych na: 
…………………………………………………………………………………………………...... 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia: ……………………………………………………………………. 
3. Warunki udziału w postępowaniu (element fakultatywny): ……………………………………. 
4. Termin realizacji zamówienia: …………………………………………………………………… 
5. Kryteria oceny ofert: ……………………………………………………………………………... 
6. Sposób przygotowania oferty: …………………………………………………………………… 
7. Termin i miejsce złożenia oferty: ………………………………………………………………… 
8. Osoba upoważniona do kontaktu: ………………………………………………………………... 
9. Istotne warunki przyszłej umowy (element fakultatywny): 

……………...……………………………………………….. 
10. Informacje dodatkowe (element fakultatywny) : 

…………………...……………………………………… 

 

 

 

 

…………………………………………...… 
(pieczęć imienna i podpis pracownika LGD) 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

Oznaczenie Zamawiającego: 
Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” 
Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa 
NIP: 565-147-94-43 
tel. 732-821-113,  
e-mail: poleskadolinabugu@poczta.fm 
 

 
 

OFERTA 
 

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
Dane kontaktowe (tel./faks, e-mail): …………………………………………………………………… 
NIP: 
REGON: 
Osoba uprawniona do reprezentacji (w przypadku osób prawnych): ………………………………… 
Po zapoznaniu się z treścią zapytania o cenę z dnia …. dotyczącego  …………………………….... 
przedkładam ofertę cenową:  

Cena brutto (kwota w zł): ……………………………………………………………………zł 
(słownie): …………………………………………………………………………………zł…/100 

Załączniki do oferty (jeśli dotyczy): …………………………………………………………………… 
 

Oświadczam, że: 
1. Zaoferowana cena za zamówienie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia oraz akceptuję warunki płatności; 
2. Zapoznałem/ zapoznałam się z treścią zapytania o cenę i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz 

uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do zawarcia umowy i realizacji zamówienia; 
3. Posiadam niezbędną widzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i 

kadrowym; 
4. Zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie i na warunkach wskazanych przez 

Zamawiającego; 
5. Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej możliwość wykonania zamówienia. 

 
 
 
 
 
 
……………………………………….. 
(miejscowość, data) 
 

…………………………………………………. 
(pieczęć firmowa i podpis osoby uprawnionej do 
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu 
 
 

 
NOTATKA Z SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

 
 
 

1. Zamawiający: Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, Okuninka-XIII-1, 22-200 Włodawa, NIP: 
565-147-94-43, tel. 732-821-113, e-mail: poleskadolinabugu@poczta.fm 
 

2. Przedmiot zamówienia: …………………………………………………………………………. 

3. Opis sposobu przeprowadzenia szacowania wartości przedmiotu zamówienia: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 

4. Informację o cenie przedmiotu zamówienia uzyskano od: 

 

Lp. Dane firmy Cena brutto (zł) Uwagi 

1    

2    

3    

 

5. Wskazanie ceny rynkowej: …………………………………………………… 

6. Załączniki: 

1) …………………………………. 

2) …………………………………. 

3) …………………………………. 

 
 
 
……………………………………… 
(miejscowość, data) 

…………………………………………...… 
(pieczęć imienna i podpis pracownika LGD) 

 

 

……………………………………………… 
(podpis osoby zatwierdzającej) 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu 
 

 
PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY ZAMÓWIENIA 

 
 
 

1. Zamawiający: Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, Okuninka-XIII-1, 22-200 Włodawa, NIP: 
565-147-94-43, tel. 732-821-113, e-mail: poleskadolinabugu@poczta.fm 
 

2. Przedmiot zamówienia: …………………………………………………………………………. 

3. Opis sposobu przeprowadzenia postępowania w ramach procedury wyboru Wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 

4. W terminie składania ofert, tj. do dnia …………do godz. …………. wpłynęły następujące oferty: 

 

Lp. Data wpływu Nazwa firmy Cena brutto (zł) Punkty 

1     

2     

3     

 

5. Oferta firmy …………….. podlegała odrzuceniu, ponieważ ……………………………………… 

6. Wskazanie oferty najkorzystniejszej wraz z uzasadnieniem i informacją o wyborze tej oferty: 
………………………………………………………………………………………………………. 

7. Informacja o unieważnieniu postępowania (jeśli dotyczy): ……………………………………….. 

8. Załączniki: 

1) …………………………………. 

2) …………………………………. 

3) …………………………………. 

 

 
 
 
……………………………………… 
(miejscowość, data) 

…………………………………………...… 
(pieczęć imienna i podpis pracownika LGD) 

 

……………………………………………… 
(podpis osoby zatwierdzającej) 
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Załącznik nr 5 do Regulaminu 
 

 
 

 
KOMUNIKAT O WYBORZE WYKONAWCY ZAMÓWIENIA 

 
w postępowaniu w ramach procedury wyboru wykonawcy  zamówienia finansowanego ze środków EFRROW w ramach 

Działania 19. PROW na lata 2014-2020 LGD  
Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” 

 
 

W imieniu zamawiającego, tj. Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”, Okuninka-XIII-1, 22-200 
Włodawa, NIP: 565-147-94-43, tel. 732-821-113, e-mail: poleskadolinabugu@poczta.fm informuję, że: 
 
w wyniku przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy zamówienia dotyczącego: 
……………………………………………………………………………………………………………..
za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez firmę: 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Oferta cenowa: ………………………. zł 
(słownie: …………………………………………………………………………zł …/100) 
 
Uzasadnienie wyboru: 
 
Wybrano ofertę prawidłową i najkorzystniejszą wedle kryterium oceny ofert określonym w zapytaniu o 
cenę. 
 
 
 
……………………………………. 
(miejscowość, dnia) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

…………………………………………...… 
(pieczęć imienna i podpis pracownika LGD) 

 
 

 


