
ZARZĄDZENIE NR 71/2019
WÓJTA GMINY BOJANÓW

z dnia 9 sierpnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej 
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro w Urzędzie Gminy Bojanów 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019, poz. 
506 ze zm. ), art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 869 ) oraz 
art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. Wprowadzam Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 
wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro w Urzędzie Gminy Bojanów, stanowiący załącznik Nr 1 do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zobowiązuję wszystkich pracowników, którzy będą wykonywali czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem postępowań objętych niniejszą procedurą do przestrzegania zasad w niej zawartych. 

§ 3. Dopuszcza się możliwość udzielania zamówień z pominięciem dokonywania rozeznania rynku w oparciu 
o negocjację tylko z jednym wykonawcą w przypadku zamówień dotyczących : 

1) usług szkoleniowych, 

2) usług ubezpieczeniowych, 

3) usług medycznych, 

4) usług prawniczych, 

5) usług doradztwa podatkowego, 

6) usług związanych z opieka techniczną systemów i programów komputerowych działających w urzędzie, 

7) usług gastronomicznych, hotelarskich oraz organizacji imprez turystycznych, 

8) usług medialnych (radio, telewizja, prasa, internet), 

9) usług w zakresie ratownictwa w ramach zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w miejscach 
wyznaczonych do kąpieli, 

10) usług w zakresie opracowań wniosków o uzyskanie dofinansowania z programów pomocowych, 

11) dostaw oprogramowania lub licencji na korzystanie z oprogramowania do obsługi urzędu, dostaw 
i konserwacji mediów (gaz, woda, prąd itp.)

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 32/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania w Urzędzie Gminy Bojanów zamówień, których 
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Bojanów 

Sławomir Serafin
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