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   Załącznik Nr 2 
do Regulaminu 
udzielania zamówień 
publicznych 

 pieczęć komórki organizacyjnej                                                                                                            
 
 Znak sprawy...........................................      

          Bogatynia, ……………. 
 
 
   
 Do Burmistrza Miasta i Gminy 
 

W N I O S E K 

o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przekraczającego 
równowartości 14.000 euro  

(na podstawie art. 4 pkt  8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r.           
Nr 164, poz. 1163, z  późn. zm.) 

 

1. Wnioskodawca: 

…………………………………………………………………………………… 

2.  Nazwa zadania /przedmiotu zamówienia:  

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

3. Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia: 

Dostawy: ………….       Usługi: …………..    Roboty budowlane:  ………………. 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

4. Szacunkowa wartość zamówienia – całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy 
bez podatku VAT 
netto: ......................... zł., co stanowi równowartość w euro ……………… zgodnie z 
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w 
stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych -1 euro = 
4,3870 zł 
Ustalenia wartości szacunkowej zamówienia dokonał/a…………………………………… 
dniu ……………….. na podstawie …………………… 

5. Termin lub okres realizacji zamówienia: 

………………………………………………………………………………………………… 
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6. Proponowany rodzaj procedury:   

1) Zaproszenie do złoŜenia oferty 
 
Propozycja zaproszenia - ………………………………………………………………………………………….. 
                           (nazwa wykonawcy, adres)  

Uzasadnienie propozycji skierowania zaproszenia do jednego wykonawcy: 

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

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

2) Zapytanie ofertowe 
 
Propozycja skierowania zapytania ofertowego do nw. wykonawców: 

 
1) …………………………………………………………………………………………………….. 

                        (nazwa wykonawcy, adres)  
2) ………………………….................................................................................................................. 
 
3) …………………………………………………………………………………………………….. 

 
4) …………………………………………………………………………………………………….. 

 
5)…………………………………………………………………………………………………….. 
 

3) Publiczne ogłoszenie  
 
Propozycja zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej (www.bogatynia.pl) 

7. Istotne postanowienia umowy, które winny być wprowadzone do projektu umowy: 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

8. Proponowane warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu ich oceny:    

(w szczególności dotyczące niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz wymagań jakie mają spełniać usługi, dostawy lub roboty 
budowlane) 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

9. Źródło finansowania ( pozycja budŜetu, środki bud Ŝetowe, zewnętrzne, dotacje itp.) 

 Kwota …………… zł., Dział……………..,  rozdział ……………..          §………… 
                                                                  
…………………………..                                                                                                         
(podpis Wnioskodawcy) 

Podpis Skarbnika Gminy                         Podpis**:                                                  
 
………………………….                        ……………       Zatwierdzam: 
                    

….………………… 
*niewłaściwe skreślić              data/podpis 
**podpis Z-cy Burmistrza, Sekretarza Gminy  

                                      


