
  

ZARZĄDZENIE NR 24/GKM/10 
BURMISTRZA MIASTA CHEŁM śY 

                                         z dnia 15 lutego 2010r. 
 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 102/GKM/07 z dnia 29 sierpnia 
2007r. wprowadzającego w Urzędzie Miasta regulamin udzielania za-
mówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyraŜonej w złotych 
równowartości 14.000,00 euro  
 
        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 
175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 
223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241), art. 18 ust. 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2007 
r. Nr 223, poz. 1655, z  2008 r. Nr 171, poz. 1058,  Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, 
poz.1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742, Nr 
157 poz. 1241 i Nr 206 poz. 1591) oraz art. 10 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) zarządzam co na-
stępuje: 
 
§ 1. W regulaminie zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyra-
Ŝonej w złotych równowartości 14.000,00 euro stanowiącego załącznik do Za-
rządzenia Nr 102/GKM/07 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 29 sierpnia 2007 
roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta regulaminu udzielania za-
mówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyraŜonej w złotych rów-
nowartości 14.000,00 euro, dodaje się § 6 o następującej treści: 
„ § 6 
1. Dla zamówień, których wartość nie przekracza wyraŜonej w złotych równo-
wartości 14.000,00 euro, a przekracza wartość 5.000,00 zł, pracownik odpowie-
dzialny za realizację zamówienia wypełnia Protokół oceny wykonawcy wg 
wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3, do regulaminu udzielania zamówień pu-
blicznych o wartości nieprzekraczającej wyraŜonej w złotych równowartości 
14.000,00 euro, uwzględniając w nim, uwagi pozytywne i negatywne dotyczące 
realizacji zamówienia.   
2. Ocena wykonawców zamówień dokonywana jest raz w roku, w miesiącu li-
stopadzie ( moŜliwe wprowadzenia częstszej oceny i zmiany terminu). 
3. Wyniki oceny wykonawców są brane pod uwagę w przypadku wyboru wyko-
nawcy dla kolejnych zamówień”.  
 



  

§ 2.Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom komórek organizacyjnych 
Urzędu Miasta ChełmŜy. 
 
§  3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania.  
 
 
 
         Burmistrz Miasta 
 
           (-) mgr Jerzy Czerwiński 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyraŜo- 
                           nej w złotych równowartości 14.000,00 euro. 

 

Protokół oceny Wykonawcy 
Okres oceny                    
 

Wykonawca LP 
Nazwa Adres 

Przedmiot 
zamówienia 

Ocena przebiegu 
realizacji zamówienia 

[ zgodność z zamówieniem 
/terminowość] 

Rekomendacja 
dalszej 
współpracy 

1.    usługa 
 dostawa  
 robota 

budowlana 

  
 TAK  NIE 

 

2.    usługa 
 dostawa  
 robota 

budowlana 

  
 TAK  NIE 

 

3.    usługa 
 dostawa  
 robota 

budowlana 

  
 TAK  NIE 

 

4.    usługa 
 dostawa  
 robota 

budowlana 

  
 TAK  NIE 

 

 
                                                                             
     
                                                                                                                                                                                                                                                 
ZATWIERDZAM 
  
Data i podpis Oceniającego_______________________________________ 
                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                          
________________________ 

                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                    (kierownik zamawiający) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


