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Niniejszym wprowadza się zmianę treści $ 4 
',Regulaminu 

udzielania

zamowieńpublicznych w Gorczańskim Parku Narodowym'' czy|i działu:.

,,Zamówienia o wartośó szacunkowej ponizej 30 000€ netto reaIizowane w ramach
środków pochodzących zlJnii Europejskiej'', która stanowi załącznik nr I

niniej szeg o zarządzeni a.

Pozostałe punkty regulaminu nie ulegają zmlanle.

Pov,ryŻsze zmiany wchodzą do stosowaniaz dniem 5 lipca 2018.

DYREKTOR
sts#u$y"*tyT,,

Zarzqdzenie nr 15/2018

Dyrektora Gorczańskiego Parku }Yarodowego

z dniu 5 lipca 2018

zmieniajqce Zarzqdzenie nr 21/2016 dyrektora

Gorczańskiego Pąrku l,{ąrodowego z dnią 30.12.2016

w s pr aw i e w pr ow adz enia, Re g ul amin u udzie I a n ia

zamówień publicznych w Gorczańskim Parku Narodowym"

Podstawą prawna:

t) Art.8e ustawy ochronie przyrody z dnia l6 kwietnia 2004r. (tekst jednolity Dz.

z później szymi zmianami),

2) Ustawą ,,Prauo ząmówień publicznych" z dnia 29 sĘcznia 2004 (tekst jednolity Dz.
później szymi zm ianami).

irrż. Janusz'fomasiewrcz
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l.

2.

ZAMOWIENIA O WARTOSCI SZACUNKOWEJ
poniżej 30 000 € netto realizowano w ramach środków pochodzących z Unii

Europejskiej

s1.

Zamówienia (dostawy, usługi i roboty budow|ane)" których wartość szacunkowa zawartajest w
przedziale zamkniętym [z ooo zł netto; 30 000 euro netto], są dokonywane na podstawie
procedury rozeznania rynku lub z zastosowaniem zasady konkurencyjności, zgodnie z
dokumentem: ,,Wytyczne w zakesie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności nalataŻ014-20Ż0" zdnia l9 lipca 20l8 roku (zwanych w dalszej części wytycznyni)
orazzasadami znajdującymi się w niniejszym regulaminie.

Udzielanie zamówień o wartości szacunkowej zawartej w ptzedziale zamkniętym od 2 000 zł
netto do 50 000 złnett'o wykonuje się w oparciu o przeprowadzenie procedury rozeznania rynku
gwarantującej oszczędność i efektywność wydatkowania środków' natomiast w przypadku
zamówień o wartości przekraczającej 50 000 zł netto naleŻy stosować zasadę konkurencyjności
polegającą na zapewnieniu :

a) uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców poprzez;

a zakaz dyskryminacji wykonawców,
o ustalanie jednakowych dla wykonawców wymagań merytorycznych, formułowanych jako

warunki realizacji zamówienia, kryteria oceny ofert oraz wymagania formalno - prawne
wobec wykonawcy (dot. między innymi warunków udziału w prowadzonym
postępowaniu),

o zapewnienie wykonawcom jednakowego dostępu do tych samych informacji;
o określanie odpowiednich/proporcjonalnych do przedmiotu zamówienia wymagań dla

wykonawców, pozwalających wszystkim, ktorzy są w stanie na|eżycie wykonać
zamówienie, ubiegać się to zamówienie,

o Zaproszenie do postępowania takiej liczby wykonawców, która zapewni wybór
najkorzystniejszej oferty, uczciwą konkurencję i sprawny przebieg postępowania,

c wykluczenie wykonawców nieuczciwie konkurujących;
o wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu o określone uprzednio kryteria oceny ofert,
o określenie takich kryteriów oceny ofert, których zastosowanie nie zawęŻa uczciwej

konkurencji poprzez określanie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do
osiągnięcia wszystkich celów projektu, prowadząc do dyskryminacji potencjalnych
wykonawców zamówien i a,
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osiągnięcia wszystkich cęlów projektu, prowadząc do dyskryminacji potencjalnych
wykonawców zamówien ia'

b) przejrzystości postępowania ptzezi
o dokon}"wanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób obiektywny, jednoznaczny i

wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzgięońia;ąc *rry.iki.
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie ońy, przy czym opis
przedmiotu zamówienia nie moze odnosić się do okreśIonego *y.obu' 

'źródła,'znakow

towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia, chyba Że takie odniesienie jest
uzasadnione przedmiotem zamówienia i dopuszczon o rozwiąźania równowazne,

o stosowanie do opisu przedmiotu zamówienia nazw i kodów określonych we Wspólnym
Słowniku Zamowień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr zlistzooz Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2OO2 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówięń
(cPV)

a Zagwarantowanie jawności postępowan ia,
o zachowanie pisemnej formy postępowania' jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub

określenie warunków udziału w postępowaniu otaz ptzekazanie
opisu kryteriów i sposobów dokon}r.vania oceny ofert,
protokołu z przeptowadzonej procedury zawierającego w swej treści co

-) informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego,-+ wykaz ofert, łtóre wpłynęły w odpowie dzi na zapytaiie ofertowe, ze wskazaniem
daty wpłynięcia oferty do zamawiającego'
informacje o spełnieniu warunków udziału w postępow aniu przez wykonawców _
jeśli takowe zostały sprecyzowane w ogłoszeniu,
informacje o kryteriach oceny ofert i przypisanym im wagach na podstawie których
dokonywany był wybór naj korzystn iej szej oferty,

-) wskazanie najkorzystniejszej oferty wraz zuzasadnieniem,_) datę sporządzenia protokołu i podpis osoby upowaznionej do jego zatwierdzenia,-) załączniki:. wydruk potwierdzaj ący zamieszczenię ogłoszenia na stronie internetowej
GPN i w bazie konkurencyjności, złożone ore.ty oraz oświadczęnia osób
wykonujących jakieko|wiek czynności w przeptowadzanej procedurze o
bezstron nośc i wobec wykonawców uczestn ic zący ch w postępowan iu,

c) przestrzegania zakazu zaniŻania wartości szacunkowej zamówienia w celu uniknięcia
stosowania przep i sów n iniej szego reguIaminu,

d) upublicznienia ogłoszeń o prowadzonym postępowaniu (określanych w dalszej części skrótem
ogłoszenie) w bazie konkurencyjności na stronie internetowej ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pll orazna stronie internetowej óorczańskiego
P.N. ogłoszenie w swej treści musi zawierać:

o opis przedmiotu zamówięnia określony w sposób obiektywny i jednoznaczny,

dotujący,
o jednoznaczne

wykonawcom
o sporządzenie

najmnie.i:
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warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe,

kryteria oceny ofert,

informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego
kryterium oceny oferty,

tęrmin składania ofert, który nie moze być krótszy niz 7 dni kalendarzowych w
przypadku dostaw i usług oraz 14 dni w przypadku robót budowlanych - licząc od daty
zamieszczenia ogłoszenią. Termin ten |iczony jest wg zasad wynikających z art. l10 _

l l6 ustawy z dnia 23.04.1964 r. ,,Kodeks cywilny" (tekst jedn. Dz. U. zŻ016 r. poz.

380),

termin rcalizacji umowy,

informację na temat zakazu powiązań osobowych i kapitałowych,

informacje o możliwej zmianie postanowien zawaftej umowy poprzez wskazanie
przesłanek' zakresu i warunków zgodnie Z wymogami zawartymi w dokumentach
programowych lub umowie o dofinansowanie. W przypadku gdy dotujący nie określi
wymagań na|eŻy odpowiednio stosować art. 144 ustawy PZP.

informację o możliwości składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką moŻliwość
przewiduje,

opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muSZą

odpowiadać oferty wariantowe wraz Z wybranymi kryteriami oceny, jeŻeli zamawiający
wymaga lub dopuszc za ich składanie.

3. Zasady udzielania zamówień do wysokości 30 000 euro netto Są uzaleznionę od szacunkowej
wartości zamówienia. Szacowanie wartości zamówienia następuje z naleŻytą starannością w
oparciu o ceny rynkowe z uwzględnieniem zamówięń uzupełniających. Zabroniony jest podział
zamówienia publicznego w celu obniżenia jego wartości szacunkowej, a tym samym unikania
przeprowadzania procedury przetargowej lub rozeznania rynku. Ustalając wartość szacunkową
zamówienia osobno dla każdej z3 grup: dla usług, dostaw oraz robót budowlanych należy:

--> łączyć zamówienia w sytuacji kiedy są one tozsame rodzajowo lub funkcjonalnie,

-+ łączyc zamówienia realizowane w tym Samym okresie,

-+ brać pod uwagę możliwość wykonania zamówienia publicznego przez jednego wykonawcę'

_> w przypadku udzielania zamówień w częściach, sumować wartości szacunkowę zamówięń
będących jego częściami składowymiw celu ustalęnia ich sumarycznej wartości.

4. Wyróżnia się 3 grupy wartości zamówień (wartość netto):

a) od 2 000 do 20 000 zł (włącznie),

b) powyżej 20 000 do 50 000 zł (włącznie),

c) powyzej 50 000 zł do 30 000 ęuro (włącznie).

o

o

o

o

o
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ZAMOWIENIA od 2 000 złdo20 000 zł

Udzie|ając zamówięń o ww. wartości' zaleca się stosować zasadę racjonalnego, efektywnego i
ptzeirzystego wydatkowania z jednoczesnym zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych
efektów poprzezprzeprowadzenie procedury rozeznania rynku w następujących etapach:

. wstępnie oszacować rynkową wartość zamówienia,

' skierować do co najmniej dwóch potencjalnych wykonawców zapytania ofertowe (bądź
wydrukować Zę Stron internetowych minimum dwóch wykonawców aktualne cenniki),
wybrać w oparciu o kryteria oceny najkorzystniejszą spośród złoŻonych ofert, sporządzić
notatkę Zprzeprowadzonych czynności i przedstawić ją do akceptacji dyrektorowi GPN.
Wybrana oferta nie moze przekraczac oszacowanej wartości rynkowej. W przypadku
złoŻenia tylko jednej waŻnej oferty przeprowadzonę czynności zachowują swoją ważność i
złoŻona oferta może zostaĆ, uznana za najkorzystniejszą, pod warunkiem, ze ogłoszenie o
postępowaniu wcześniej zostało zamieszczone na stronie internetowej Parku.

' ogłoszenie wyników przeprowadzonego rozeznania na stronie internetowej GPN - pod
warunkiem , iŻ uprzednio umieszczono takze ogłoszenie o wszczęciu takiej procedury,

. sporządzić projekt umowy i przedłoŻyć go dyrektorowi GPN

' zgromadzenie w jednym pliku sporządzonych W ramach wykonywanych czynności
dokumentów potwierdzających fakt wyboru wykonaw cy poprzez zastosowanie rozęznania
rynku (przygotowanie dokumentów do zarchiwizowania)

ZAMOWIENIA od 20 000 zł do 50 000 zł

Udzielając zamowień o wW. waftości, zaleca się stosowac zasadę racjonalnego, efektywnego i
przejrzystego wydatkowania z jednoczesnym zachowanięm zasady uzyskiwania najlepszych
ęfektów poptzez dokonanie rozeznania rynku, uwzględniając warunki rea|izacji zamówień
publicznych wskazane w wytycznych oraz zapisy niniejszego regulaminu.

Procedurę rozeznania rynku przeprowad za się w następuj ących etapach :

! wstępne oszacowanie wartości zamówienia,

' wystąpienie z pisemnym wnioskiem do dyrektora GPN o wszczęcie procedury w celu
udzielenia zamówien ia'

' upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej GPN lub wysłanie zapytania
ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców,

' wybranie najkorzystniejszej spośród złożonych ofert w oparciu o ustalonę w zapytaniu
ofertowym kryteria oceny' jedna oferla nie jest wystarczająca dla udokumęntowania, Że
zamówienie zostało wykonane po cenie nte wyŻszej niŻ cęna rynkowa, przy czym oferta
niezgodna z ogłoszeniem nie stanowi oferty ważnej,

' sporządzenie protokołu z przeprowadzonych czynności (zgodnie zapisami w s4 p. 2b
niniejszego regulaminu) i przedstawienie go do akceptacji dyrektorowi,
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upublicznienie ogłoszenia na stronie internetowej GPN o wyborze najkorzystniejszej oferty -
po zatwi erdzen i u proto kołu przez dyrektora G PN,

. sporządzenie projektu umowy i przedłozenie go dyrektorowi

' zgromadzenie sporządzonych w ramach wykonywanych czynności dokumentów
potwierdzających fakt wyboru wykonawcy poprzęz zastosowanię rozęznania rynku
(przygotowanie dokumentów do zarchiwizowania) -
Do udokumentowania, Żę zamowięnie zostało wykonane po cenie nie wyŹszej niŻ cena
rynkowa' niezbędne jest przedstawienie co najmniej wydruku zapytania ofeftowego
zamieszczonego na stronie internetowej beneficjenta wraz z otrzymanymi ofertami lub
potwierdzenie wysłania zapy'tania ofertowego do co najmniej trzęch potencjalnych
wykonawców wraz z otrzymanymi ofertami. W przypadku, gdy w wyniku upublicznienia
zapytania ofertowego |ub skierowania zapytania do potencjalnych wykonawców otrzymano
tylko jedną waŻną ofertę, wówczas na|eŻy uzupełnić udokumentowanie o ofertę pochodzącąz
innego źrodła (np.:jednej zpozostałych mozlirvości wskazanych ponizej). W przypadku, gdy
w wyniku upublicznienia zap5Ą.ania ofertowego lub skierowania zapytania do potencjalnych
wykonawców nie otrzymano ofert, niezbędne jest przedstawienie np. wydruków (co najmniej
dwóch) stron internetowych z opisem towaru/usługi i ceną lub (co najmniej dwóch)
wydruków maili z informacją na temat ceny za określony towar/usługę, albo innego
dokumentu świadczącego o istnieniu co najmniej dwóch ofert. Notatka potwierdzająca
przeprowadzęnię rozmów tęlefonicznych z potencjalnymi wykonawcami nie moze być
uznaw ana za udo ku m e ntowan i e r o zeznani a rv n k u .

ZAMOWIENIA od 50 000 zł do 30 000 euro

Udzie|ając zamówień o ww. wartości, należy Stosować zasadę konkurencyjności zapewniającą
racjonalne, efektywne i przejrzyste wydatkowanie środków poprzez stosowanię ogólnych
warunków realizacji zamówień publicznych wskazanych w aktua|nych wyĘcznych oraz zasad
okreś|onych w s 4 niniejszego regulaminu, a więc dotyczące:

o szacowania wartości zamówienia,
o opisu przedmiotu zamówienia,
o terminówpostępowania,
o dostępu wszystkich wykonawców do informacji związanej z prowadZonym

postępowaniem,
o warunków udziału w prowadzonym postępowaniu,
o kryteriów oceny ofeft,
o zapisów umownych dot. naliczania kar za nięnaleŻyte wykonanie zamówienia,

Udzielanie zamówienia realizowane jest w następujących etapach:

l wstępne oszacowanię waftości zamówienia,

' wystąpienie z pisemnym wnioskiem do dyrektora GPN o wszczęcie procedury w celu
udzielenia zamówienia.



upub|icznienie ogłoszenia o rozpoczęciu ww. procedury, w bazie konkurencyjności na
stronie internetowej ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz na stronie
internetowej GPN,

otwarcie ofert przez 3-osobową komisję (powołaną przez Dyrektora Parku) i sporządzenie
pisemnego ogłoszenia z tej czynności, a następnie niezwłoczne opublikowanie go na stronie
internetowej Parku,

wybranie przez komisję najkorzystniejszej spośród złożonych ofert w oparciu o ustalone w
zapytaniu ofertowym kryteria ocęny' jeŻeli w wyniku przeprowadzenia procedury nie
wpłynęła Żadna oferta, lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu' albo wszyscy
wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w
postępowaniu, pod warunkiem, ze pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny
sposób zmienione możliwe jest niestosowanie trybu zasady konkurencyjności,

sporządzenie protokołU z przeprowadzonych czynności (zgodnie z zapisami w $4 p. 2b
niniejszego regulaminu) i przedstawienie go do akceptacji dyrektorowi,

po zatwierdzeniu protokołu ptzęz dyrektora GPN ogłoszenie informacji o wyborze
najkorzystniejszej oferty - upublicznienie informacji o wyniku postępowania dokonuje się w
taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofeftowe,

. sporządzenie projektu umowy i przedłoŻenie go dyrektorowi,

. zgromadzenie sporządzonych w ramach wykonywanych czynności dokumentów
potwierdzających fakt wyboru wykonawcy poprzęZ zastosowanie zasady konkurencyjności
(przygotowanie dokumentów do zarchiwizowania).

5. Zasady ogólne dla wszystkich ww. grup postępowań:

a) w przypadku zaistnienia tzw. konfliktu interesów naleŻy stosować zasady określone w
wyĘcznych,

b) w przypadku odstąpienia wyłonionego wykonawcy od zawarcia umowy' dopuszczona jest
możliwośó jej zawarcia bez ponownego przeprowadzania procedury wyboru Z następnym w
rankingu wykonawcą, którego oferta w prowadzonym postępowaniu uzyskała kolejne
miejsce. W przypadku kiedy w prowadżonym postępowaniu złoŻył ofertę tylko jeden
wykonawca, który uchyla się od jej zawarcia lub w wyniku uchylania się wszystkich po kolei
wykonawców, którzy złoŻy|i oferty spełniające postawione warunki, dopuszcza się realizację
zamówienia na zasadzie swobodnego wyboru wykonawcy,

c) udzięlęnie zamówienia następuje na podstawie zawartej pisemnej umowy cywilno-prawnej,
d) nie jest mozliwe dokonywanie istotnych zmlan postanowień zawartej umowy w stosunku do

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że w zapytaniu
ofertowym została przewidżiana mozliwość dokonania takiej zmiany oraz zostały określone
warunkitakiej zmiany,

e) istnieje możliwośó udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności
zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzelłaczającej 50% wartości
zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia
publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznęgo podstawowego oraz mozliwość
udzielęnia takiego zamówienia publicznego została przewidziana w Zapytaniu ofertowym
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6.

7.

oraz w umowie Z wykonawcą. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie
zasady konkurencyj nośc i.

f) istnieje mozliwość udzięlenia dotychczasowemu wykonawcy usług |ub robót budowlanych
zamówień pubIicznych dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i

nieprzekraczających 50% wartości ręalizowanego zamówienia pub|icznego. niezbędnych do
jego prawidłowego wykonania. których wykonanie stało się konieczne na skutek sy'tuacji
n i emożl i wej wcześn i ej d o przewid zenia, jeŻeli :

a) Zprzyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od
zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich
kosztów lub

b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamówienia
dodatkowego.

W ww. sytuacjach nie zachodzi konieczność ponownego stosowania zasady
konkurencyjności.

Warunkiem udzielenia zamówienia na roboty budowlane jest posiadanie stosowne.i dokumentacji
technicznej wrazZ przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim. Ewentualne zapytanie o cenę
do potencjalnych wykonawców wysyłane jest wraz z przedmiarem robót. Przedmiar ten stanowi
podstawę do wyceny oferly składanej przez wykonawców.

Dokumentacja z postępowań rozeznania rynku przechowywana jest u pracownika merytorycznię
odpowiedzialnego za realizację danego zamówienia przez okres wymagany przez
finansującego/dotującego zamówienie. Po tym okresie .iest przekazywana do archiwum
zakładowego.

Wykonawcy mogą składaó oferty w formie/formach wskazanej w upublicznionym ogłoszeniu:
pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną.

ocena złoŻonych i spełniających wymogi ogłoszenia ofert dokonywana jest poprzez ich
porównanie przy pomocy kryterium oceny. Podstawowym kryterium jest cena ofefty (cena
jednostkowa brutto lub koszt całkowity brutto realizac.ii danego zadania). Do oceny złoŻonych
ofert można zastosowac oprocz ceny oferty takze inne pomocnicze kryteria uwzględniające
zasadę wskazaną w $ 4 p. 2.

l0. Do czynności podejmowanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz wobec
Wykonawców uczestniczących w postępowaniu, a także do zaw'ierania umów w sprawach takich
zamówień, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

l l. Wymóg rozeznania rynku nie ma zastosowania do indywidualnych form podnoszenia
kwalifikacji (szkolenia indywidua|ne, studia, etc.) w których uczestniczy nie więcej niz 5-ciu
pracowników GPN.

l2. Jeśli przeprowadzenie procedury rozeznania rynku nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn,
realtzacja danego zamówienia jest możliwa pod warunkiem spisania notatki słuzbowej
zawierającej w swej treści stosowne uzasadnienie iprzedstawienie jej do akceptacji dyrektorowi
GPN.

8.

9.



13.W Sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują aktualne wyĘczne o
którychmowaw$4p.1.
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