ZARZĄDZENIE NR 66/2021
STAROSTY DZIAŁDOWSKIEGO
z dnia 31 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 17/2021 z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie ustalenia procedur
zamówień publicznych realizowanych w Starostwie Powiatowym w Działdowie
Uwzględniając art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 17/2021 z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie ustalenia procedur zamówień
publicznych realizowanych w Starostwie Powiatowym w Działdowie wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "§ 4. 1. Postępowanie o zamówienie wszczyna się na wniosek naczelnika
wydziału lub pracownika odpowiedzialnego za realizację postępowania na druku stanowiącym załącznik do
niniejszego zarządzenia, potwierdzonym przez Skarbnika Powiatu lub Naczelnika Wydziału Finansowego
w zakresie dotyczącym zabezpieczenia finansowego w budżecie Powiatu i skierowanym do realizacji przez
osobę działającą na podstawie upoważnienia Starosty Działdowskiego.";
2) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "§ 5. 1. Do zamówień nieprzekraczających wartości 10.000 zł netto na
roboty budowlane, dostawy i usługi,
związane w szczególności z zapewnieniem właściwego
i niezakłóconego funkcjonowania urzędu, nie stosuje się niniejszych procedur. Potwierdzeniem poniesienia
wydatku jest faktura lub rachunek opisany przez pracownika odpowiedzialnego za realizację zamówienia.";
3) w § 5 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: "§ 5 ust. 2. Do zamówień świadczenia na rzecz zamawiającego usług
pocztowych, bankowych, prawniczych, wykonywania dokumentacji projektowej, badań lekarskich
z zakresu medycyny pracy, zakupu i dostawy paliw płynnych, zakupu i dostawy produktów i usług
powszechnie dostępnych, np. artykułów spożywczych, produktów okolicznościowych, gadżetów
promocyjnych, materiałów przemysłowych związanych z bieżącą konserwacją, zakupu i dostawy tuszy,
tonerów, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, materiałów biurowych,
okresowych przeglądów technicznych budynków, konserwacji i naprawy sprzętów biurowych, szkoleń
i innych form kształcenia podnoszących kwalifikacje pracowników, opracowania i publikacji materiałów
promocyjnych w prasie i mediach, usług gastronomicznych, zakupu licencji i abonamentów oraz zamówień
o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł netto nie stosuje się przepisów ustawy Pzp oraz niniejszych
procedur w zakresie wyłonienia Wykonawcy, o ile nie jest konieczne zastosowanie ustawy Pzp, przy
równoczesnym obowiązku stosowania reguł wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.";
4) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "§ 6. 1. Udzielanie zamówień o wartości powyżej 10.000 złotych netto
a poniżej wartości 50.000 złotych netto, należy poprzedzić postępowaniem polegającym na dokonaniu
rozeznania rynku i uzyskania w ten sposób najkorzystniejszej oferty. Poprzez rozeznanie rynku rozumie się
zebranie minimum dwóch ofert, uzyskanie odpowiedzi na zapytanie mailowe, wydruki ze stron
internetowych/portali handlowych lub prowadzenie negocjacji z wytypowanymi wykonawcami po
wstępnym przeanalizowaniu oferty rynkowej.”;
5) § 7 otrzymuje brzmienie: "§ 7. 1. Zamówienia, których wartość przekracza kwotę 50.000 złotych netto
i jednocześnie nie przekracza kwoty 130.000 złotych netto są prowadzone poprzez opublikowanie
zapytania ofertowego na platformie zakupowej lub innym portalu będącym stroną zamawiającego do
prowadzenia postępowań.
2. Zamówienia współfinansowane, bądź finansowane ze środków Unii Europejskiej lub innych
zewnętrznych środków finansowych udzielane są na podstawie niniejszych procedur, bądź z zachowaniem
zasad lub wytycznych wynikających z umowy o dofinansowanie i wytycznych instytucji zarządzającej
danym programem.";
6) § 12. otrzymuje brzmienie: "§ 12. Po zrealizowaniu zamówienia naczelnik wydziału prowadzącego
postępowanie, jego bezpośredni przełożony lub zastępujący go pracownik potwierdza na odwrocie faktury,
bądź rachunku sprawdzenie dokumentu pod względem merytorycznym.";
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7) § 13 otrzymuje brzmienie: "§ 13. Zamówienia, których wartość jest równa lub przekracza kwotę, o której
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp udzielane są po przeprowadzeniu postępowania w trybie określonym
w ustawie Pzp”.
§ 2. Traci moc Zarządzenie nr 34/2021 Starosty Działdowskiego z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
zmiany zarządzenia nr 17/2021 z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie ustalenia procedur zamówień publicznych
realizowanych w Starostwie Powiatowym w Działdowie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Działdowski
Paweł Cieśliński
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