
 

 
 

 

Zarządzenie Nr R-69/2016 
Rektora Politechniki Lubelskiej 

z dnia 9 listopada 2016 r. 
 

 

 

w sprawie udzielania zamówień w Politechnice Lubelskiej,  
do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych  

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.),  
art. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164, z późn. zm.), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) oraz § 39 
Statutu Politechniki Lubelskiej  z a r z ą d z a m, co następuje: 

§ 1. 

1. W celu oszczędnego i racjonalnego gospodarowania środkami 
finansowymi Uczelni oraz usprawnienia prac związanych z udzielaniem 
zamówień w Politechnice Lubelskiej, do których nie stosuje się ustawy 
Prawo zamówień publicznych, wprowadzam „Regulamin udzielania 
zamówień, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień 
publicznych”, zwany dalej „Regulaminem”, stanowiący Załącznik nr 1 do 
niniejszego Zarządzenia. 

2. Schemat postępowania przy udzielaniu zamówień, o których mowa  
w ust. 1, przedstawia Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.  

§ 2. 

1. Ilekroć w niniejszym Zarządzeniu jest mowa o „właściwych jednostkach  
organizacyjnych” lub „kierownikach tych jednostek”, należy przez to rozumieć 
odpowiednio „jednostki organizacyjne” oraz „ich kierowników”.  

2. Właściwymi jednostkami organizacyjnymi Politechniki Lubelskiej są: 
1) Dział  Inwestycji i Remontów – w zakresie zamówień dotyczących 

realizacji inwestycji i remontów, usług o charakterze technicznym, 
związanych z eksploatacją budynków Uczelni oraz nieobjętych planem 
remontów doraźnych, prac związanych z adaptacją, przebudową 
pomieszczeń i związanymi z tym robotami specjalistycznymi; 



2) Dział Zakupów – w zakresie zamówień na dostawy towarów, 
materiałów, surowców i sprzętu, aparatury naukowo-badawczej oraz 
usług wynikających z zakresu działalności tego działu; 

3) Dział Administracyjno-Gospodarczy – w zakresie zamówień dotyczą-
cych zakupów i usług związanych z administrowaniem i eksploatacją 
obiektów, w tym usług transportowych; 

4) Sekcja Spraw Socjalno-Bytowych Pracowników – w zakresie 
zamówień związanych z działalnością socjalną, eksploatacją bazy 
socjalnej i mieszkaniowej oraz organizacją wypoczynku pracowników; 

5) Biblioteka Politechniki Lubelskiej – w zakresie zakupów 
księgozbiorów i czasopism, zamówień związanych z realizacją planów 
wydawnictw i zamówień drukarskich, w tym tłumaczeń, prenumeraty 
elektronicznych zasobów wiedzy oraz publikowania artykułów 
naukowych; 

6) Centrum Informatyczne Politechniki Lubelskiej – w zakresie 
zamówień usług informatycznych, szkoleń oraz koordynacji  
w zakupach sprzętu komputerowego i oprogramowania 
informatycznego dla wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni,  
w tym sporządzania i weryfikacji opisu technicznego sprzętu 
komputerowego oraz oprogramowań na potrzeby procedur 
przetargowych; 

7) Sekcja ds. BHP oraz Ochrony Ppoż. – w zakresie usług serwisowych 
urządzeń i instalacji przeciwpożarowych, profilaktycznej ochrony 
zdrowia, przygotowania opisu przedmiotu zamówienia do 
postępowań na badania okresowe; 

8) Biuro Współpracy z Zagranicą i Badań Naukowych – w zakresie 
zakupu biletów na przejazdy i przeloty związane z działalnością 
naukową oraz organizacją konferencji naukowych krajowych  
i zagranicznych; 

9) Biuro Rzecznika Patentowego – w zakresie zgłoszeń patentowych, 
opracowywania dokumentacji patentowej, obsługi kancelaryjno-
prawnej na etapie zgłoszenia patentowego; 

10) Dział Nauczania i Toku Studiów – w zakresie zamówień związanych  
z procesem nauczania, w tym kształcenia dorosłych w formie kursów, 
szkoleń itp.; 

11) Koordynatorzy/Kierownicy Projektów – w zakresie usług związanych 
z realizacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, 
NCBiR oraz innych, a w szczególności usług: szkoleniowych, 
hotelarskich, restauracyjnych, edukacyjnych oraz innych 
niewymienionych w pkt 1-10 i 12-15; 

12) Domy Studenckie – w zakresie zamówień dotyczących zakupów  
i usług związanych z administrowaniem, i remontem Domów 
Studenckich po uzgodnieniu z działami wymienionymi w pkt 1-3; 



13) Biuro Kształcenia Międzynarodowego – w zakresie Zamówień 
związanych z procesem kształcenia studentów zagranicznych oraz 
pracowników i studentów w ramach międzynarodowych programów 
edukacyjnych; 

14) Biuro Promocji i Projektów – w zakresie zakupu materiałów 
promocyjnych, usług reklamowych, w tym reklamy prasowej, 
internetowej i audiowizualnej; 

15) Studium Wychowania Fizycznego i Sportu – w zakresie wynajmu  
pomieszczeń do prowadzenia zajęć sportowych dla studentów 
Politechniki Lubelskiej oraz organizacji imprez sportowych. 
 

§ 3. 

1. Wydatki mogą być ponoszone tylko na cele i w wysokości, jakie zostały 
przewidziane w planie rzeczowo-finansowym Uczelni oraz w planach 
dostaw i usług poszczególnych jednostek organizacyjnych lub  
w aktualizacjach tych planów, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku realizacji przez Uczelnię projektów finansowanych  
lub dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych wydatki mogą być 
ponoszone tylko na cele i w wysokości, jakie zostały przewidziane  
w dokumentach stanowiących podstawę udzielenia finansowania lub 
dofinansowania projektu, w szczególności we właściwej umowie lub 
decyzji.  

3. Zobowiązuję dziekanów, dyrektorów instytutów, kierowników katedr 
oraz innych jednostek organizacyjnych Uczelni do sporządzania rocznych 
planów dostaw i usług oraz złożenia ich do kanclerza Politechniki 
Lubelskiej w terminie do dnia 1 grudnia roku poprzedzającego rok, na 
który plan jest sporządzany. Plany wymienione w zdaniu pierwszym 
będą stanowiły podstawę sporządzenia przez Biuro Zamówień 
Publicznych Politechniki Lubelskiej planu postępowań o udzielenie 
zamówień, o którym mowa w art. 13a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych. 

4. Zobowiązuję kanclerza do konsultacji i ewentualnych korekt rocznych 
planów dostaw i usług, o których mowa w ust. 3. 

5. Po zatwierdzeniu planu rzeczowo-finansowego Uczelni przez Senat 
Politechniki Lubelskiej, w terminie do 1 tygodnia od dnia podjęcia 
uchwały, dyrektorzy/kierownicy jednostek, wymienieni w ust. 3, 
dokonują korekty planów odpowiednio do przyznanych środków,  
a następnie skorygowane plany składają do kanclerza.  

 



§ 4. 

Za koordynację spraw związanych z realizacją zamówień w Uczelni,  
do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada 
osoba kierująca działem wymienionym w § 2 ust. 2 pkt 1 niniejszego 
Zarządzenia. 

§ 5. 

1. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Politechniki 
Lubelskiej do bezwzględnego stosowania zasad i terminów udzielania 
zamówień określonych w Regulaminie, o którym mowa w § 1 niniejszego 
Zarządzenia. 

2. Do realizacji umów zawartych po zakończeniu postępowania o udzielenie 
zamówienia wyznaczone są właściwe jednostki organizacyjne.  

3. Kierownicy właściwych jednostek organizacyjnych Politechniki Lubelskiej 
ponoszą odpowiedzialność służbową za: przygotowanie dokumentów 
stanowiących podstawę opracowania siwz lub ogłoszenia o zamówieniu 
bądź wstępnego ogłoszenia informacyjnego, w szczególności za opis 
przedmiotu zamówienia i szacowanie jego wartości zgodnie  
z obowiązującym stanem prawnym, merytoryczną ocenę złożonych  
w postępowaniach ofert oraz nadzór nad prawidłową realizacją umów 
zawartych zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o zamówienie 
publiczne. 

4. Zobowiązuję Dział Spraw Osobowych do uzupełnienia zakresów 
obowiązków kierowników jednostek, o których mowa w § 2 ust. 2  
niniejszego Zarządzenia, o zapisy o odpowiedzialności służbowej 
wynikającej z obowiązku stosowania Regulaminu.  

§ 6. 

Nadzór nad realizacją postanowień niniejszego Zarządzenia powierzam 
kanclerzowi Politechniki Lubelskiej. 

§ 7. 

1. Do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych a niezakończonych 
przed dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia stosuje się przepisy 
dotychczasowe. 

2. Traci moc Zarządzenie Nr R-75/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej  
z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie udzielania zamówień w Politechnice 
Lubelskiej, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień 
publicznych, z późn. zm.  



§ 8. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 



Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr R-69/2016 

Rektora Politechniki Lubelskiej  
 z dnia 9 listopada 2016 r. 

 
Regulamin udzielania zamówień, 

do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych   
 

§ 1.  

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4, dotyczy zamówień 
realizowanych dla Politechniki Lubelskiej w roku kalendarzowym, do 
których nie stosuje się zgodnie z art. 4 pkt 8, art. 4d ust. 1 pkt 1, art. 4d  
ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”,  
tj. zamówień, których przedmiotem są: 

1) dostawy, usługi oraz remonty i roboty budowlane, których wartość nie 
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 
netto (art. 4 pkt 8 Ustawy);                            

2) dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, 
eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą 
prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej 
osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub 
rozwoju, o wartości mniejszej niż  kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (art. 4d ust. 1 pkt 1 Ustawy); 

3) dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej  
z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, 
spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub 
z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub 
muzealiów, a także z zakresu działalności archiwalnej związanej  
z gromadzeniem materiałów archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie 
służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do 
bieżącej obsługi jego działalności, o wartości mniejszej niż  kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (art. 4d 
ust. 1 pkt 2 Ustawy). 

2. Postanowień Regulaminu nie stosuje się do zamówień, o których mowa  
w art. 4 pkt 3 lit. e Ustawy. 

3. Postanowień Regulaminu nie stosuje się do zamówień, o których mowa  
w § 1 ust. 1 pkt 1, jeżeli udzielane są pracownikom Politechniki Lubelskiej, 
a ich wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty  
15 000 euro netto. 

4. Postanowień Regulaminu nie stosuje się do zamówień, o których mowa  



w § 1 ust. 1 pkt 1, jeżeli ich przedmiotem są usługi z zakresu dydaktyki  
i nauczania, a ich wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 15 000 euro netto. Przez usługi z zakresu dydaktyki  
i nauczania rozumie się w szczególności usługi, których przedmiotem jest: 
1) prowadzenie i organizacja zajęć w ramach studiów podyplomowych, 

szkoleń i kursów doszkalających organizowanych przez właściwe 
jednostki Politechniki Lubelskiej; 

2) prowadzenie i organizacja zajęć w ramach studiów pierwszego  
i drugiego stopnia organizowanych przez właściwe jednostki 
Politechniki Lubelskiej. 

§ 2.  

Ogólne postanowienia dotyczące procedury udzielania zamówień 

1. Podstawą rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia objętego 
niniejszym Regulaminem jest złożenie zapotrzebowania (druk nr 1) lub 
zlecenia (druk nr 2) do jednostek organizacyjnych wymienionych w § 2 
ust. 2 niniejszego Zarządzenia wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu 
zamówienia. 

2. Opis przedmiotu zamówienia powinien zawierać: 
1) opis towarów z podaniem ich istotnych parametrów w przypadku 

dostaw, charakteru usługi w przypadku usług oraz charakteru prac  
w przypadku robót budowlanych, z zachowaniem zasad uczciwej 
konkurencji oraz równego traktowania wykonawców; 

2) wskazanie potencjalnych dostawców zamówienia; 
3) oszacowanie wartości zamówienia zgodnie z postanowieniami ust. 6-8 

niniejszego paragrafu. 

3. Jeżeli dostawca lub producent jest jedynym na rynku, wymagane jest 
dołączenie poświadczenia tego faktu przez dostawcę lub producenta. 

4. W uzasadnionych przypadkach zaoferowana najniższa cena nie musi być 
jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. W takich sytuacjach 
osoba prowadząca sprawę musi wykazać, że rozpatrywana oferta jest 
najkorzystniejsza z innych ważnych powodów, np. terminu realizacji 
zamówienia lub innych rozwiązań wskazujących na to, że warunki 
realizacji zamówienia są korzystne dla zamawiającego. Uzasadnienie 
takiego wyboru powinno znaleźć się w protokole. 

5. Przy udzielaniu zamówień należy przestrzegać art. 44 Ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885,  
z późn. zm.). Wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób 
celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych 
efektów z danych nakładów oraz zasady optymalnego doboru metod  
i środków służących osiągnięciu założonych celów. 



6. Przeliczenia wartości zamówienia na euro dokonuje się na podstawie 
aktualnie obowiązującego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  
w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego 
podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. 

7. Przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia w sposób szczególny 
należy przestrzegać przepisów dotyczących zakazu dzielenia zamówienia 
oraz zaniżania wartości zamówień w celu uniknięcia stosowania Ustawy 
oraz zasad niniejszego Regulaminu. 

8. Wartością zamówienia jest wartość szacunkowa (bez podatku VAT), która 
powinna być określona z należytą starannością, i tak w przypadku: 
1) dostaw i usług – przez jednostkę zamawiającą na podstawie cen 

rynkowych, wpisana na druku zapotrzebowania (druk nr 1); 
2) remontów i robót budowlanych zlecanych wykonawcy zewnętrznemu 

– przez jednostkę organizacyjną wymienioną w § 2 ust. 2 pkt 1 
niniejszego Zarządzenia na podstawie kosztorysu inwestorskiego 
(szacunkowego) na druku zlecenia (druk nr 2). Kosztorys inwestorski 
winien być elementem projektu technicznego wykonanego na zlecenie 
jednostek, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 niniejszego Zarządzenia, 
lub dostarczonego przez jednostkę zlecającą remonty i roboty 
budowlane. 

9. Do realizacji zamówień, o których mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu, 
wyznaczone są jednostki organizacyjne Uczelni wymienione w § 2 ust. 2 
niniejszego Zarządzenia, które zapewniają realizację zamówienia 
wspólnego w przedstawionym zakresie tematycznym według określonych 
standardów i asortymentów, z zastrzeżeniem ust. 10.  

10. Dopuszcza się, aby konkretne postępowanie było przeprowadzone przez 
jednostkę inną niż wymieniona w § 2 ust. 2 niniejszego Zarządzenia 
(jednostkę zamawiającą), pod warunkiem zachowania obowiązujących 
procedur, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Decyzję w tej 
sprawie podejmuje dyrektor/kierownik jednostki organizacyjnej,  
np. kierownik katedry. Całość dokumentacji postępowania konkursowego 
powinna być przekazana do odpowiedniej jednostki organizacyjnej 
odpowiedzialnej za rejestrację zapotrzebowania. W takim wypadku 
niezbędne jest uzyskanie akceptacji jednostki organizacyjnej prowadzącej 
temat zamówienia oraz niezwłoczne dostarczenie faktury do tej jednostki. 

11. Jednostki organizacyjne Uczelni, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszego 
Zarządzenia, prowadzą ewidencję postępowań (rejestr zamówień). 

 

 



§ 3.  

Podstawowe dokumenty obowiązujące w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego i ich obieg 

 
1. W każdym trybie postępowania, w którym obowiązuje Ustawa  

o zamówieniach publicznych, obowiązują dokumenty, o których mowa  
w § 2 ust. 1 i które określają w szczególności: 
1) parametry techniczno-użytkowe z uwzględnieniem cyklu życia 

produktu, wydajności i funkcjonalności przedmiotu zamówienia (opis 
przedmiotu zamówienia zgodny z art. 29 i 30 Ustawy); 

2) okresy gwarancji;  
3) źródła finansowania (z potwierdzonymi środkami pieniężnymi); 
4) kryteria oceny ofert; 
5) terminy realizacji; 
6) osobę odpowiedzialną za dobór i wycenę przedmiotu zamówienia  

z podaniem telefonów kontaktowych; 
7) osobę odpowiedzialną za ocenę merytoryczną ofert złożonych  

w postępowaniu;  
8) informację, kto i na jakiej podstawie określił wartość zamówienia oraz 

dokumenty potwierdzające szacunek tej wartości (wstępne oferty 
wykonawców, wydruki ze strony internetowej, notatki służbowe  
z przeprowadzonych rozmów telefonicznych itp.); 

9) inne istotne dla zamawiającego elementy zamówienia lub treści 
umowy. 

2. Zapotrzebowania sprawdzone i podpisane przez dyrektora/kierownika 
(instytutu, katedry, działu, sekcji itp.) przygotowują jednostki Uczelni.  
W przypadku, w którym jednostka organizacyjna jest jednocześnie 
jednostką wnioskującą, zapotrzebowanie podlega akceptacji przez 
kierownika pionu organizacyjnego. Odpowiedzialność za prawidłowy 
opis przedmiotu zamówienia, wstępne oszacowanie wartości  
i merytoryczną ocenę złożonych ofert spoczywa na 
dyrektorze/kierowniku jednostki składającej zapotrzebowanie.  

§ 4. 

Udzielanie zamówień w procedurze zwyczajnej 

 Zamówienia udzielane na podstawie niniejszego Regulaminu są 
realizowane przez jednostki organizacyjne wymienione w § 2 ust. 2 
niniejszego Zarządzenia, do których po otrzymaniu zapotrzebowania lub 
zlecenia należy: 
1) rozesłanie do wykonawców prośby o złożenie oferty z podaniem 

terminu składania oraz kryteriów ich oceny (druk nr 3); 



2) zaproszenie do składania ofert przez wykonawcę, które musi mieć 
formę pisemną lub elektroniczną (fax, e-mail, list polecony); 

3) zebranie możliwie największej liczby ofert (minimum trzech); 
4) w przypadku odmowy lub niezłożenia minimalnej liczby ofert 

dopuszczane jest rozstrzygnięcie postępowania nawet przy jednej 
ofercie złożonej przez wykonawcę zaproszonego do złożenia oferty. 
Oferta od wykonawcy niezaproszonego do jej złożenia nie jest wiążąca; 

5) wybór najkorzystniejszej oferty; 
6) w przypadku zamówień o wartości co najmniej 30 000 zł netto 

przygotowanie umowy do podpisu przez rektora, kanclerza, kwestora  
lub inną osobę upoważnioną; 

7) w przypadku zamówień o wartości poniżej 30 000 zł  netto 
przygotowanie zamówienia (druk nr 5) do podpisu przez kanclerza, 
kwestora lub inną osobę upoważnioną. 

2. Wszystkie zamówienia (druk nr 5), jak również oferty, o których mowa  
wyżej, muszą mieć formę pisemną lub elektroniczną (fax, e-mail, pismo).  

3. W przypadku dostaw i usług, dla których trudno jest znaleźć 
odpowiedniego wykonawcę, dopuszcza się zamieszczenie zaproszenia do 
złożenia oferty na stronie internetowej BIP Politechniki Lubelskiej  
w zakładce Zamówienia Publiczne – Dział Zakupów (zamówienia do 
30 000 euro netto). Ogłoszenia takie zamieszcza Dział Zakupów 
Politechniki Lubelskiej. 

4. Dla zamówień wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3, których wartość 
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro netto, 
wymagane jest zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej BIP 
Politechniki Lubelskiej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1620, z 
późn. zm.) Rozdział 2a – Zasady udzielania zamówień z dziedziny nauki oraz 
Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406, z późn. zm.) Rozdział 
4a – Udzielanie zamówień na dostawy lub usługi z zakresu działalności 
kulturalnej. Powyższe ogłoszenia zamieszcza Dział Zakupów. 

5. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, powinny 
się znaleźć takie informacje, jak: szczegółowy przedmiot zamówienia, 
miejsce i termin złożenia oraz kryteria oceny ofert. Rozstrzygnięcie 
konkursu może nastąpić nawet przy jednej ważnej ofercie. Na zakończenie 
postępowania należy sporządzić protokół wyboru oferty (druk nr 4). 

§ 5.  

Udzielanie zamówień w procedurze uproszczonej  

1. Zamówienia, o których mowa w ust. 2-4 niniejszego paragrafu, mogą być 



udzielone w procedurze uproszczonej, z wyłączeniem postanowień § 3 
niniejszego Regulaminu. 

2. Zamówienia, których szacunkowa wartość nie przekracza wyrażonej 
w złotych równowartości 1 000 euro netto, mogą być realizowane 
samodzielnie przez jednostki organizacyjne Uczelni po złożeniu 
zapotrzebowania (druk nr 1) lub zlecenia (druk nr 2) i uzgodnieniu ich  
z jednostką organizacyjną odpowiedzialną za tematyczny rejestr 
zamówień, wymienioną w § 2 ust. 2 niniejszego Zarządzenia. Zamówienia 
te powinny być poprzedzone badaniem rynku, ale nie wymagają 
udokumentowania złożonymi ofertami. Faktura za zrealizowane 
zamówienie powinna być niezwłocznie dostarczona do jednostki 
organizacyjnej prowadzącej temat objęty zamówieniem. 

3. W sprawach indywidualnych o szczególnym znaczeniu dla 
funkcjonowania Uczelni i wymagających szybkiej realizacji zamówienia, 
np. zakupu odczynników chemicznych, materiałów elektronicznych, 
artykułów spożywczych itp., a nieprzekraczających wyrażonej w złotych 
równowartości 1 000 euro netto, jednostka Uczelni po uzgodnieniu  
z właściwą jednostką organizacyjną odpowiedzialną za rejestr zamówień 
może przekazać zapotrzebowanie wraz z pisemnym uzasadnieniem 
zakupu (pkt 3 druku nr 1) drogą elektroniczną (forma skanu  
z potwierdzeniem źródła finansowania i podpisem kierownika jednostki 
organizacyjnej) oraz dokonać zakupu.  

4. Zamówienia mające za przedmiot usługi w rozumieniu art. 2 pkt 10 
Ustawy, które mają być świadczone przy wykorzystaniu obiektów 
będących własnością Politechniki Lubelskiej, ale udostępnianych innym 
podmiotom na zasadach najmu lub dzierżawy, mogą być realizowane 
samodzielnie przez jednostki organizacyjne Uczelni po złożeniu 
zapotrzebowania (druk nr 1) i uzgodnieniu ich z jednostką organizacyjną 
odpowiedzialną za tematyczny rejestr zamówień, wymienioną w § 2 ust. 2 
niniejszego Zarządzenia. Udzielenie zamówienia powinno być 
poprzedzone badaniem rynku (bez konieczności udokumentowania 
złożonymi ofertami) oraz przeprowadzeniem i udokumentowaniem 
negocjacji dotyczących wybranej oferty wykonawcy (druk nr 6). Faktura za 
zrealizowane zamówienie powinna być niezwłocznie dostarczona do 
jednostki organizacyjnej prowadzącej temat objęty zamówieniem.  

§ 6.   

Dokumentowanie udzielonych zamówień  

1. Pracownik jednostki organizacyjnej, któremu powierzono realizację 
zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu, wypełnia 
i podpisuje protokół wyboru oferty (druk nr 4). Protokół ten musi być 



dodatkowo zatwierdzony przez kierownika jednostki organizacyjnej lub 
innego upoważnionego przez rektora dysponenta środków publicznych.  

2. Załącznikami do protokołu wyboru oferty w procedurze zwyczajnej są  
w szczególności: zaproszenie do złożenia oferty wraz z przedłożonymi 
ofertami cenowymi, foldery, katalogi lub inne dokumenty potwierdzające 
zastosowanie właściwej procedury. 

3. Załącznikiem do protokołu wyboru oferty w procedurze uproszczonej,  
o której mowa w § 5 ust. 4, jest protokół z przeprowadzonych negocjacji.  

4. Kierownik jednostki organizacyjnej lub inny upoważniony przez rektora 
dysponent środków publicznych zatwierdzający protokół jest 
odpowiedzialny za prawidłowość realizacji zamówienia z opisanymi  
w niniejszym rozdziale procedurami, a w szczególności potwierdza, że: 
1) przedmiotem zamówienia są: dostawy lub usługi służące wyłącznie do 

celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub 
rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego 
produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub 
pokryciu kosztów badań lub rozwoju, o wartości mniejszej niż  kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (art. 4d 
ust. 1 pkt 1 Ustawy); 

2) przedmiotem zamówienia są: dostawy lub usługi z zakresu 
działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, 
konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć  
z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów 
bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a także z zakresu 
działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów 
archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu 
zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego 
działalności, o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy); 

3) wartość zamówienia netto nie przekracza, w odniesieniu do 
zamówień, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30 000 euro netto i że nie dochodzi do celowego 
ominięcia procedur ustawowych poprzez dzielenie jednego większego 
zamówienia na części; 

4) zamówienia dokonano w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem 
należytej staranności dla wyboru najkorzystniejszej oferty. 

5. Wszystkie jednostki organizacyjne realizujące zamówienia objęte 
niniejszym Regulaminem są zobowiązane do prowadzenia ich rejestru 
oraz przechowywania właściwej dla danej procedury dokumentacji 
postępowania, przez okres wskazany w Instrukcji kancelaryjnej 
Politechniki Lubelskiej. 



6. Po wyborze najkorzystniejszej oferty jednostka organizacyjna 
przygotowuje  formularz zamówienia lub druk umowy. Dokumenty te są 
podpisywane przez  kanclerza i kwestora lub osobę upoważnioną przez 
rektora. 

7. Faktury przekazywane do Kwestury dotyczące zamówień, o których 
mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu, muszą zawierać następujące informacje:  

 

                     
 
 
 
 

               POLITECHNIKA LUBELSKA  
 

  .................................................................................... ......... 
                       (nazwa jednostki organizacyjnej) 
 
   zamówienie o wartości do 1 000/30 000/209 000/* euro  
   wyłączone ze stosowania Ustawy PZP – art. 4 pkt 8/  
   art. 4d ust. 1 pkt 1/art. 4d ust. 1 pkt 2/art. 4 pkt 3 lit. e/*     
 

                                                                  
 
   Lublin, dnia ……………...………..  
 
    * niepotrzebne skreślić               

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Druk nr 1 
 

Lublin,  ............................... 
.......................................................... 
  (pieczątka jednostki organizacyjnej) 

Do                                         
..................................................................... 

                   w/m 

 

ZAPOTRZEBOWANIE 
Nr ......................... na 20….. r. 

na aparaturę, urządzenia, wyposażenie, materiały i usługi 

 

Nazwa przedmiotu dostawy, usługi  
(podać charakterystykę) 

Ilość 
(szt.) 

Cena  
jedn. brutto 

(zł) 

Wartość 
szacunkowa 
brutto (zł),  

w tym VAT (%) 

     

 

1.  Cenę przedmiotu oszacowano na podstawie:  
……………………………………………………………………………………………………… 

2.  Uzasadnienie zakupu:  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

3.  Osoba odpowiedzialna za dobór przedmiotu* i obliczenie wartości zamówienia:  
…………………………………… tel. …………………………………… 

4.  Osoba odpowiedzialna za ocenę merytoryczną ofert złożonych w postępowaniu: 
…………………………………… tel. …………………………………… 

5.  Zakup finansowany będzie z:   

 limitu jednostki organizacyjnej ............................................... kwota .................................... 

 działalności statutowej, umowa nr ......................................... kwota .................................... 

 dotacji, grantów nr ................................................................... kwota .................................... 

 innych źródeł ............................................................................. kwota .................................... 
 

                                                                                                  Kierownik jednostki organizacyjnej 
                              
                                                                                                                  
................................................. 

                                                                                                                                                (pieczątka i podpis) 
 
Lublin, ..................................                                                                                                

* osoba odpowiedzialna za dobór przedmiotu odpowiada merytorycznie za szczegółowy opis zamówienia   



6. Potwierdzenie istnienia środków finansowych na zakup zamawianego towaru: 
 
Lublin, dn. ...................................                                                          specjalista ds. gospodarki finansowej, 
                                                                                                      a w przypadku jednostek ogólnouczelnianych i międzywydziałowych  
                                                                                                                                             kierownik jednostki  
 

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

*************************************************************************************** 

7. Opinia jednostki realizującej zamówienie oraz jego wartość szacunkowa: 

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

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

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

Lublin, dn. ................................................    

               ............................................. 
              (pieczątka i podpis) 

*************************************************************************************** 

WYPEŁNIA JEDNOSTKA REALIZUJĄCA ZAMÓWIENIE 

8. Wniosek o wszczęcie postępowania zamówienia publicznego: 

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

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

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

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

WYPEŁNIA BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

9. Wniosek o zastosowanie trybu udzielenia zamówienia publicznego: 

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

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

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

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

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

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

Lublin, dn. ............................................... 

        
                Zatwierdzam zastosowanie trybu  
                         podanego we wniosku  

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

                    (pieczęć i podpis rektora lub osoby upoważnionej) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga:   
Druk należy wypełnić na komputerze, w przypadku braku miejsca opis przedmiotu zamówienia można dołączyć na oddzielnym arkuszu. 



Druk nr 2 

Lublin,  ............................... 
.................................................. 
  (pieczątka jednostki organizacyjnej) 

Do                                         
........................................................................ 

                  w/m 
 

ZLECENIE 
Nr ………… na 20.… r. 

(roboty remontowe, budowlane  
realizowane przez Dział Inwestycji i Remontów) 

 
1.  Opis przedmiotu zamówienia:  

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

2.  Szacunkowa wartość zamówienia (netto) wynosi:   ……………... zł + …….…..…..% VAT 
3.  Osoba dokonująca szacowania: …………………………………… tel. ………………..…… 
 na podstawie:  

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

4.  Źródło finansowania robót: ……………………………………………………..………………. 
   specjalista ds. gospodarki finansowej, 

   a w przypadku jednostek ogólnouczelnianych i międzywydziałowych                                                                                                                                            
   kierownik jednostki 

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

 
5. Proponowany okres gwarancji: ………………………………………………………………… 

 
6. Podany/oczekiwany termin wykonania robót: 

………………………………………………………………………………………………………. 
7. Informacja o podziale zamówienia na części:* 

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

8. Informacja o zamówieniach uzupełniających:* 
 ……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 
9. Proponowane kryteria oceny ofert:* 
 ……………………………………………………………………………………………………….

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

10. Wymagania Zamawiającego w stosunku do Wykonawców:* 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  



11. Istotne postanowienia umowy:* 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

12. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami w sprawach merytorycznych:*  
 ……………………… tel. ……………………… w godz. ……………… 
 ……………………… tel. ……………………… w godz. ……………… 
 ……………………… tel. ……………………… w godz. ……………… 
 ……………………… tel. ……………………… w godz. ……………… 
 
 
 
Załączniki: 
- ……………………… 
- ……………………… 
- ……………………… 
- ……………………… 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga:   
Punkty oznaczone *  wypełnia Dział Inwestycji i Remontów 

 

 



Druk nr 3 
 
 

                                                                                                                       
              Lublin, ............................... 

POLITECHNIKA LUBELSKA                    
ul. Nadbystrzycka 38D 
20-618 Lublin 
NIP: 7120104651 
                                                                                                              

                                         
Zaproszenie do złożenia oferty 

 
Politechnika Lubelska na podstawie art. 4 pkt 8/art. 4d ust. 1 pkt 1/art. 4d  

ust. 1 pkt 2/* ustawy Prawo zamówień publicznych zaprasza do złożenia oferty 
handlowej na realizację opisanego poniżej zamówienia.  
     
Przedmiotem zamówienia jest ………………………………. według specyfikacji: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Kryterium/Kryteria* oceny ofert:  
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Oferta powinna zawierać*: 
□  warunki dostawy, 
□  termin realizacji zamówienia, 
□  formę płatności (preferowany przelew), 
□  warunki gwarancji. 
 
Oferty, które nie odpowiadają pełnemu opisowi zamówienia, nie będą rozpatrywane. 
                                                                                                                                                           
Oferty należy przesłać na adres e-mail: ………………………… do dnia ………………. 
do godziny…………………… lub osobiście do …………………………………………… 
Osoba upoważniona do udzielania informacji:……………………………………….…… 
e-mail: ……………………………………………………… tel. ..…………………………… 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić/zaznaczyć odpowiednie  



Druk nr 4 

 

Protokół wyboru oferty 
 

1. Jednostka organizacyjna prowadząca sprawę: .......................................................................... 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 

2. Nazwa zamówienia: ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................  

(opis przedmiotu zamówienia) 

3. Branża: 
  .......................................................................................................................................................................... 

 

4. Wykaz dostawców/wykonawców składających oferty: 

 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres dostawcy/wykonawcy 
Zaoferowana  

cena brutto w zł 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

 

       Porównanie ofert nastąpiło w dniu .................................... o godz. ..................... 

 

5. Wybrany dostawca/wykonawca: .................................................................................................... 
Najniższa wartość zamówienia (brutto): ...................................................................................... 
Uzasadnienie wyboru: 
............................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ ....................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ........................ 

 

Imię i nazwisko pracownika prowadzącego sprawę: ............................................................. 
                                                                                                             
..................................................... 

                                                                                                                                                        (data i podpis) 
 Zatwierdzający*: ............................................................................................................................. .......... 
 

                                   
..................................................... 
  (data i podpis z imienną pieczątką) 

 
 

Uwagi: 
 

1. Oferta wybranego wykonawcy nie musi być najtańsza, jeżeli osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia wykaże,  
że jest ona najkorzystniejsza, np. poprzez korzystne inne elementy oferty. 

2. Pkt 4 nie należy wypełniać, jeżeli zamówienie może być wykonane tylko przez jednego dostawcę/wykonawcę lub gdy 
wpłynęła tylko jedna oferta na konkurs ogłoszony na stronie internetowej PL. 

3. Do protokołu należy dołączyć zaproszenie do złożenia oferty, oferty, foldery, katalogi lub inne dokumenty potwierdzające 
zastosowanie właściwej procedury przy realizacji zamówienia, do którego nie stosuje się Ustawy. 
 

* Zatwierdzającym jest kierownik jednostki organizacyjnej lub inny upoważniony przez rektora dysponent środków publicznych,  
    zatwierdzający wydatek pod względem merytorycznym. 



Druk nr 5 
 
 
 

 

 

 

 

ZAMÓWIENIE NR ……. 

PŁATNIK (KONTO W BANKU)  WARUNKI PŁATNOŚCI NR REGON (GUS) 

BANK PEKAO S.A., III ODDZIAŁ  
W LUBLINIE 23124023821111000039020877 

PRZELEW 000001726 

 

Lp. Opis Ilość 

1.   

2.    

Według oferty nr ……………………………. z dnia ……………………………. 

Upoważniamy Was do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. 

Prosimy o wprowadzenie naszego numeru zamówienia do dowodu dostawy. 

Osoba kontaktowa:  …………………………………………. 

 

 

 
 
 
 

                                                                                                   ………………………………. 
(podpis kanclerza, kwestora lub innej osoby  

                 upoważnionej przez rektora)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY 

POLITECHNIKA LUBELSKA 

ul. Nadbystrzycka 38D 
20-618 Lublin 

NIP: PL 7120104651 

           ADRES DOSTAWY 

 

 

ADRESAT 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



Druk nr 6 

             
Lublin, dnia ………………… 

 
Protokół z negocjacji o udzielenie zamówienia 

 
 

Dnia ……………………… w ……………………………………. przeprowadzono  
                                                                                                                  (miejsce) 
negocjacje pomiędzy:  

Politechniką Lubelską (adres: ul. Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin), zwaną dalej 
„Zamawiającym”,  
a 
....................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................., 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
łącznie zwanymi dalej „Stronami”. 

Przedmiotem negocjacji było określenie warunków umowy, na podstawie 
której Wykonawca wykona na rzecz Zamawiającego usługę polegającą na:  
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

W negocjacjach uczestniczyli: 

 w imieniu Zamawiającego:  
................................................................................................................. 

 w imieniu Wykonawcy: 
................................................................................................................. 

Negocjacje prowadzone były w zakresie: 

 

1) przedmiotu świadczenia:   
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
W wyniku negocjacji strony zgodnie ustaliły: .......................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

2) terminu wykonania:    
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
W wyniku negocjacji strony zgodnie ustaliły: .......................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 



 

3) miejsca wykonania:    
........................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................
W wyniku negocjacji strony zgodnie ustaliły: .......................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 

4) wysokości wynagrodzenia:  
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
W wyniku negocjacji strony zgodnie ustaliły wynagrodzenie w wysokości 
…............................................. zł netto, powiększone o należny podatek  
od towarów i usług (VAT) w kwocie: …....................... zł, co daje 
wynagrodzenie brutto w łącznej wysokości ............................................ zł. 

 

Pozostałe szczegółowe warunki wykonania usługi, w tym prawa i obowiązki 
Stron, zostały ustalone we wzorze umowy, który stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.  

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 
....................................................................... ................................................................ 
                                Zamawiający Wykonawca 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik: 
Zaakceptowany przez Strony wzór umowy. 



Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Nr R-69/2016 

Rektora Politechniki Lubelskiej  
z dnia 9 listopada 2016 r. 

 
 

ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* jeśli dotyczy 

Zapotrzebowanie 
druk nr 1 /  

Zlecenie druk nr 2 
DIiR 

 

Ze szczegółowym opisem technicznym, kryteriami oceny 
innymi niż cena, terminem realizacji, podstawą wyceny – 

oszacowanie wartości 
 (np. wstępna oferta, wydruk ze strony www)  

oraz ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej merytorycznie 

Rejestracja 
zapotrzebowania 

Zamówienie wyłączone  
ze stosowania ustawy PZP 

Zakupy 
 do 1000 euro netto 

(w procedurze 
uproszczonej) 

 

Faktura/rachunek 

Zakupy powyżej  
1000 euro netto do 
30 000 euro netto 

(w procedurze 
zwyczajnej) 

Protokół z wyboru 
oferty 

Druk nr 4 

Zamówienie 
Druk nr 5 

lub umowa 

    

   Faktura/rachunek 

Realizacja zamówienia po uzgodnieniu 
z jedną z jednostek organizacyjnych 

wymienionych powyżej 

Wysyłka do trzech 
potencjalnych 

wykonawców lub  
do jedynego dostawcy 

(oświadczenie dostawcy) 

Zaproszenie do 
złożenia oferty 

Druk nr 3 

Jednostki organizacyjne Politechniki Lubelskiej właściwe do realizacji zamówienia: 

 
1) Dział Inwestycji i Remontów 
2) Dział Zakupów 
3) Dział Administracyjno-Gospodarczy 
4) Sekcja Spraw Socjalno-Bytowych Pracowników 
5) Biblioteka Politechniki Lubelskiej 
6) Centrum Informatyczne  
7) Sekcja ds. BHP oraz Ochrony Ppoż. 
8) Biuro Współpracy z Zagranicą i Badań Naukowych 

9) Biuro Rzecznika Patentowego 
10) Dział Nauczania i Toku Studiów 
11) Koordynatorzy/Kierownicy projektów 
12) Domy Studenckie 
13) Biuro Kształcenia Międzynarodowego 
14) Biuro Promocji i Projektów 
15) Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 

 

 

 

 

Protokół  
z negocjacji – usługi 

gastronomicznej* 

Druk nr 6 


