
Załącznik nr 6 
do Regulaminu  

udzielania zamówień publicznych  
w Urzędzie Morskim w Szczecinie 

 
 

 

§ 1 
 

W przypadku udzielania zamówień realizowanych z wykorzystaniem środków europejskich  
i realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 
– 2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz zabezpieczeniem i zwiększeniem 
odporności do klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring 
środowiska Zamawiający zobowiązany jest do bezpośredniego stosowania „Wytycznych  
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko na lata 2014 – 2020” (Wytyczne), w przypadkach gdy: 
a) Regulamin nie reguluje kwestii uregulowanych w Wytycznych 
b) postanowienia Regulaminu stoją w sprzeczności z postanowieniami Wytycznych  
 

 § 2 
 

W szczególności Komórki realizujące zamówienie publiczne, o którym mowa w §1 
zobowiązane są do: 
 
1. Zachowania zasady zawierania umów w trybie rozeznania rynku dla zamówień o wartości 
w przedziale od 2.000,00 zł do 50.000,00 zł netto włącznie:  
 
a) w przypadku wydatków o wartości od 2.000,00 zł do 50.000,00 zł netto włącznie, Komórka 
realizująca zamówienie musi posiadać, o ile to możliwe, dokumenty potwierdzające 
rozeznanie rynku, wskazujące, iż dana usługa, robota lub dostawa została wykonana po 
cenie nie wyższej od ceny rynkowej;  
 
b) w przypadku wydatków o wartości od 2.000,00 zł do 20.000, zł netto, dokumenty 
potwierdzające dokonanie rozeznania rynku to w szczególności: skierowane do 
potencjalnych wykonawców zapytania ofertowe (bądź wydruk ogłoszenia o zamówieniu 
zamieszczonego na stronie internetowej) wraz z otrzymanymi ofertami, czy też wydruki ze 
stron internetowych przedstawiających oferty potencjalnych wykonawców. Dokumenty 
potwierdzające rozeznanie rynku mogą przyjąć w szczególności formę: pisma, wydruku listu 
elektronicznego, wydruku strony internetowej przedstawiającej oferty lub informacje 
handlowe (zawierającego datę wydruku), oferty lub informacji handlowej przesłanej przez 
wykonawców z własnej inicjatywy. Komórka realizująca zamówienie powinna w wyniku 
przeprowadzonego rozeznania otrzymać co najmniej dwie ważne oferty. Wymóg ten będzie 
spełniony również wtedy, gdy w odpowiedzi na zamieszczone na ogólnodostępnej stronie 
internetowej ogłoszenie o zamówieniu złożona zostanie tylko jedna ważna oferta. Przy czym 
oferta niezgodna z zapytaniem ofertowym/ogłoszeniem nie stanowi oferty ważnej;  
 
c) w przypadku wydatków o wartości od 20.000,00 zł do 50.000,00 zł netto włącznie oraz  
w przypadku zamówień publicznych, dla których nie stosuje się procedur wyboru 
wykonawcy, o których mowa w podrozdziale 6.5 Wytycznych, dokumentowanie rozeznania 
rynku obejmuje co najmniej wydruk ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na stronie 
internetowej Urzędu lub innej powszechnie dostępnej stronie, przeznaczonej do 
umieszczania zapytań ofertowych, wraz z otrzymanymi ofertami. Komórka realizująca 
zamówienie powinna otrzymać co najmniej jedną ważną ofertę; 
 
d) notatka potwierdzająca przeprowadzenie rozmów telefonicznych z potencjalnymi 
wykonawcami nie będzie uznawana za udokumentowanie rozeznania rynku;  
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e) jeżeli w danym przypadku rozeznanie rynku nie jest możliwe, Komórka realizująca 
zamówienie powinna wykazać okoliczności uzasadniające konieczność udzielenia danego 
zamówienia bez rozeznania rynku; 
 
 f) wymóg rozeznania rynku nie ma zastosowania do indywidualnych form podnoszenia 
kwalifikacji (szkolenia indywidualne, studia itp.), w których uczestniczy nie więcej niż  
5 pracowników Zamawiającego. Szkolenia grupowe (tj. szkolenia zorganizowane w całości 
na zlecenie Zamawiającego lub w których uczestniczy więcej niż 5 pracowników 
Zamawiającego) są objęte wymogiem rozeznania rynku;  
 
g) do zamówień zawartych w trybie rozeznania rynku mają zastosowanie postanowienia 
Wytycznych dotyczące konfliktu interesu.  
 
2. Zachowania zasady zawierania umów zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zamówień 
powyżej 50.000,00 zł netto do wartości 30.000,00 euro przez:  
 
a) udokumentowanie szacowania wartości zamówienia, zgodnie z Podrozdziałem 6.5.1  
pkt. 1) Wytycznych;  
 
b) przygotowywanie dokumentów w ramach postępowania o udzielenie zamówienia: 
zapytanie ofertowe oraz ewentualne dodatkowe elementy: specyfikacja warunków 
zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, istotne warunki umowy itp.  
 
c) upublicznienia zapytania ofertowego, zawierającego co najmniej: opis przedmiotu 
zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert, ich wagi punktowe  
i sposób punktacji, termin składania ofert, warunki zmiany umowy (elementy te można 
zastosować również w przypadku procedury rozeznania rynku). Upublicznienie zapytania 
ofertowego polega na: - umieszczeniu zapytania na stronie internetowej wskazanej  
w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego (zgodnie ze stanowiskiem 
Ministra Rozwoju z dn. 18.12.2015 r., znak: DWI.VI.8620.14.2015.DK.1 NK: 3427/98/15, 
który dostępny jest pod adresem: http://poiis.nfosigw.gov.pl/o-programie/dokumenty-i-
zalecenia-w-zakresie-kontroli-zawierania-umow/alecenia).  Baza Konkurencyjności Funduszy 
Europejskich jest dostępna pod następującymi adresami: 
bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.konkurencyjnosc.gov.pl;  
Zgodnie z postanowieniami podrozdziału 6.5.3 Wytycznych - przypis 43 do pkt 7 lit. a ppkt ii), 
w przypadku udzielenia zamówienia publicznego w ramach Programu,  
o którym mowa w §  1, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia 
zapytania ofertowego Komórka realizująca zamówienie powinna wysłać zapytanie ofertowe 
do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech 
potencjalnych wykonawców danego zamówienia publicznego oraz upublicznić to zapytanie 
co najmniej na stronie internetowej Urzędu w zakładce „Zamówienia publiczne” - zgodnie  
ze stanowiskiem Ministra Rozwoju z dnia 26.01.2016 r. znak: DWI.V.8620.2.2016.DK.1, 
które dostępne jest pod adresem:http://poiis.nfosigw.gov.pl/o-programie/dokumenty-i-
zalecenia-w-zakresie-kontroli-zawierania-umow/alecenia/ - Komórka realizująca zamówienie, 
dodatkowo może umieścić zapytanie na stronie internetowej Urzędu w zakładce 
„Zamówienia publiczne” - stosownie do możliwości przewidzianej w podrozdziale 6.5.3 pkt. 7 
lit. a) ppkt. ii Wytycznych; 
 
 d) dokonanie opisu przedmiotu zamówienia, określenia zasad ustalania warunków udziału  
w postępowaniu i kryteriów oceny ofert, zgodnie z postanowieniami Podrozdziału 6.5.1  
pkt. 2), 5), 6) oraz 6.5.3 pkt. 5)a) lit. i Wytycznych; 
 
e) wybór najkorzystniejszej spośród wszystkich złożonych ofert w oparciu o ustalone  
w zapytaniu ofertowym kryteria oceny (wybór powinien być udokumentowany protokołem); 



Załącznik nr 6 
do Regulaminu  

udzielania zamówień publicznych  
w Urzędzie Morskim w Szczecinie 

 
 
 f) treść i sposób przygotowania protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego powinny być zgodne z postanowieniami Podrozdziału 6.5.3 pkt. 9) i 10) 
Wytycznych;  
 
g) sposób przekazania informacji o wyniku postępowania powinien być zgodny  
z postanowieniami Podrozdziału 6.5.3 pkt. 11 Wytycznych.  
 

§ 3 
 

Treść „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020” opublikowana jest na 
stronach internetowych Instytucji Zarządzających Programem: www.mr.gov.pl, 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.poiis.gov.pl 
 

§ 4 
 

Komórka realizująca zamówienie publiczne zobowiązana jest do stosowania treści 
Wytycznych aktualnych na dzień wszczęcia postępowania. 
 
 


