
Zarządzenie Nr ZK-O.021.6.2017 

z dnia 3 lipca 2017 roku 

 

Dyrektora Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim 

 

 

w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 i 4 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.)  oraz w związku z art. 4 pkt. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 

2164) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Wprowadza się zmianę w Regulaminie udzielania zamówień, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto polegającą 

na dodaniu punktu w ust. 3 w § 4 pomiędzy punktami 3 i 4 o treści: „przeliczenie 

wartości zamówienia ze złotych na równowartość wyrażoną w euro przy zastosowaniu 

średniego kursu złotego ogłaszanego przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 

35 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych”. Dodanie punktu nr 4 o treści podanej 

powyżej automatycznie zmienia numerację pozostałych punktów zmienianego ustępu. 

2. W związku z ust. 1 zmienia się treść notatki z ustalenia wartości zamówienia o 

wartości od powyżej 650 euro netto do 14 000 euro netto włącznie. Wzór notatki 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2 

Pozostałe ustalenia pozostają bez zmian. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Dyrektora Zakładu Komunalnego  

w Dębem Wielkim  nr ZK-O.021.7.2017 

z dnia 3 lipca 2017 roku 
Znak sprawy ……………………. 

  

Notatka 

z dokonania ustalenia wartości zamówienia  

zamówienia o wartości od powyżej 650 euro netto do 14 000 euro netto włącznie 

 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

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

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

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

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

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

 

2. Termin realizacji/wykonania zamówienia: ................................................................................................................... 

3. Wartość zamówienia  ................................................ zł netto ustalona na podstawie: 

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

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

4. Wartość zamówienia w euro………………… przeliczona zgodnie z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 

z dnia …………………….……. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę 

przeliczania wartości zamówień publicznych. 

5. Nazwisko i imię osoby, która ustaliła wartość zamówienia:  .................................................................................  
(podpis) 

6. Data ustalenia wartości zamówienia: ................................... 

 

7. Propozycja wyboru Wykonawcy przedmiotu zamówienia: 

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

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

8. Proponowana przez Wykonawcę cena przedmiotu zamówienia:  

 

...................................netto zł 

................................... brutto zł 

Notatkę sporządził/ła:  ................................................................................  

                     (data i podpis) 



 

 

 

Akceptuję pozytywnie / Nie akceptuję
 (*)

 

 

 

 

 

 

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

(data i podpis Dyrektora Zakładu Komunalnego                             

w Dębem Wielkim) 

 

 

 

 

 

 

 

Opinia pod kątem 

finansowania zamówienia 

pozytywna / negatywna 
(*)

 

 

 

 

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

(data i podpis Głównego Księgowego Zakładu Komunalnego 

w Dębem Wielkim) 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam / Nie zatwierdzam
 (*)

 

 

 

 

 

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

(data i podpis Dyrektora Zakładu Komunalnego                             

w Dębem Wielkim) 

 

 

 

 

 

(*) – niewłaściwe skreślić 

 


