Zestawienie aktualnie obowiązujących progów w zamówieniach publicznych
realizowanych w Akademii Pomorskiej w Słupsku według stanu prawnego
na 18 maja 2016 r.

Tryby udzielania zamówień „wyłączonych” ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych (art.4 pkt 8) o szacunkowej wartości netto poniżej 30.000 euro (125 247 zł)

lp Szacunkowa wartość

Tryb postępowania

Uwagi

Zamówienia o

Udzielenie zamówienia,

Przepisów nie stosuje się w

wartości do 5 000 zł

wymaga wyłącznie złożenia

przypadku opłat członkowskich,

netto

„zlecenia na udzielenie

konferencyjnych, wpisowych oraz

zamówienia o wartości poniżej

wpłat realizowanych na rzecz

30 000 euro”, potwierdzonego

sądów i urzędów

netto
1

wymaganymi podpisami.

2

Zamówienia o

Udzielenie zamówienia

Przepisów nie stosuje się do usług

wartości od 5 001 zł

wymaga zastosowania

prenumeraty, publikacji,

do 20 000 zł netto

„sondażu rynkowego”, tj.

reklamowych, szkoleniowych,

zbadania w dowolnej formie

związanych z kulturą i sztuką,

ceny zamawianej dostawy lub

hotelarskich i gastronomicznych,

usługi, w liczbie co najmniej

wydawniczych, bankowych, opłat

dwóch ofert, a następnie

członkowskich, konferencyjnych,

złożenia „zlecenia na

wpisowych, realizowanych na

udzielenie zamówienia o

rzecz sądów i urzędów

wartości poniżej 30.000 euro”,
potwierdzonego wymaganymi
podpisami. Do „zlecenia”
należy dołączyć pisemne
potwierdzenie przeprowadzenia
sondażu rynkowego w formie
oferty, wydrukowanego cennika

internetowego, notatki z
przeprowadzonej rozmowy itp.
Wybrana oferta winna być
zatwierdzona przez właściwego
dysponenta środków.

3

Zamówienia o

Udzielenie zamówienia wymaga

wartości od 20 001

przeprowadzenia zapytania

zł do 50 000 zł netto

cenowego lub konkursu, w

Jak wyżej

zależności od rodzaju i
właściwości danego zamówienia,
a następnie złożenia „zlecenia na
udzielenie zamówienia o wartości
poniżej 30.000 euro”. Zapytanie
cenowe (konkurs) w formie
określonej przez jednostkę
zamawiającą winno zostać
przesłane pocztą lub drogą
elektroniczną do minimum dwóch
wykonawców. Wybrana oferta,
wraz z uzasadnieniem, powinna
być zatwierdzona przez
właściwego dysponenta środków.

4

Zamówienia o

Udzielenie zamówienia

wartości powyżej

wymaga przeprowadzenia

50 000 zł netto

zapytania ofertowego lub
konkursu, w zależności od
rodzaju i właściwości danego
zamówienia, a następnie
złożenia „zlecenia na udzielenie
zamówienia o wartości poniżej -

Jak wyżej

30.000 euro”. Zapytanie
ofertowe (konkurs) winno zostać
ogłoszone na stronie
internetowej www.apsl.edu.pl.
Dodatkowo może zostać
przesłane pocztą lub drogą
elektroniczną do
zainteresowanych
wykonawców. Wybrana oferta,
wraz z uzasadnieniem, powinna
być zatwierdzona przez
właściwego dysponenta
środków. Wzór zapytania
ofertowego stanowi załącznik nr
2 do Instrukcji udzielania
zamówień o wartości nie
przekraczającej
równowartości 30.000 euro

Udzielanie zamówień zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych

lp Szacunkowa wartość

Tryb postępowania

Uwagi

Dostawy i usługi o

Procedury przetargowe

obowiązek opublikowania ogłoszenia o

wartości do 209 000

krajowe - uproszczone

zamówieniu publicznym w Biuletynie

netto
1

euro (872 554,1 zł)

Zamówień Publicznych
2

Dostawy i usługi o

Procedury przetargowe

obowiązek opublikowania ogłoszenia

wartości powyżej 209

unijne - rozszerzone

o zamówieniu publicznym w Dzienniku
Urzędowym UE

000 euro
3

Roboty budowlane o

Procedury przetargowe

obowiązek opublikowania ogłoszenia o

wartości do 5 225

krajowe - uproszczone

zamówieniu publicznym w Biuletynie

000 euro (21 813

Zamówień Publicznych

852,5 zł)
4

Roboty budowlane o

Procedury przetargowe

obowiązek opublikowania ogłoszenia

wartości powyżej

unijne - rozszerzone

o zamówieniu publicznym w Dzienniku

5 225 000 euro

Urzędowym UE

Uwaga: W przypadku wydatkowania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mają być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, jednostki organizacyjne Uczelni zobowiązane
są do stosowania przepisów określonych w wytycznych dotyczących danego projektu.

