
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16 
 

Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
 

z dnia 16 kwietnia 2014 r. 

Komórka organizacyjna 
realizująca postępowanie Wydział Budżetu, Finansów I Administracji 
imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej :    ...........................................  

WNIOSEK 
w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30.000 Euro 

z dnia ........................ r.. 

1) Przedmiot zamówienia: oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: ...............................................................  

2) Szacunkowa wartość zamówienia 

netto ..................... .zł 

równowartość w EURO według Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów..........................................................................................................................................

 EURO 

narzut z tytułu podatku VAT  _____ %, kwota podatku VAT:  ............................ zł 

brutto: ...................... zł 

na podstawie:  

Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia:       .........................................................  
 ________________________________________________________ imię i nazwisko. podpis 

3) Tryb 

postępowania:................................ 

Podstawa prawna: 

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

4) Uzasadnienie proponowanego trybu: 

niepotrzebne skreślić 
5) Termin składania ofert: ___________  

  6) Termin wykonania zamówienia.......................................... 



7) Proponowane kryteria: 

   

 

 

 

 

 

Podpis wnioskodawcy 

imię i nazwisko 

 
 
 
 
Zatwierdzono pod względem zgodności      
z planem finansowym 
 
podpis gł. księgowego 
 
 
 
Zatwierdzam pod względem 
merytorycznym 
podpis LWKZ 

 

 

 



 
 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16 
 

Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
 

z dnia 16 kwietnia  2014 r. 
 
 

            Nr sprawy : ..........................  

Zarządzenie 

w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przygotowania 
oceny i wyboru oferty 

         

        Na  podstawie § .. Zarządzenia   Nr ….     Lubuskiego    Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

dnia …………………………….. w sprawie ustalenia procedur wydatkowania środków publicznych 

wyznaczam  do przygotowania postępowania i  oceny złożonych ofert oraz wyboru oferty 

najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne   dot.:................... 

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

Komisję przetargową w składzie: 
1/ przewodniczący: .................................................................. 

2/ sekretarz: ................. ................................................................. 
3/ członkowie: 

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

4/ osoby zastępujące członków komisji wymienionych powyżej , w razie ich nieobecności: 
 

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

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

............................................................................................................................... 
 
 
Zadania komisji określa regulamin pracy komisji przetargowej. Komisja rozpocznie pracę z dniem 

powołania. Komisja kończy pracę z dniem podpisania umowy. 

 



 
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 16 

 
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

 
z dnia 16 kwietnia  2014 r. 

 
 

L
Numer  
zamówi
enia 

Data 
rozpoc
zęcia 

Przedmiot 
zamówienia 
publicznego 

Tryb 
udzielenia 
zamówienia 

Wartość  
szacunkowa 
zamówienia 

Wybrany 
dostawca 
 lub wykonawca  

Cena 
ofertowa
brutto 

Numer  
umowy 

Uwagi 

1.  2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr  16 
 

Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora  
 
                        Zabytków 

 
z dnia  16 kwietnia  2014 r. 

 
Komórka organizacyjna 
realizująca postępowanie Wydział .......................................................  
imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej     ......................................................................  

WNIOSEK 
z dnia .................... r. 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego nie podlegającego ustawie z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych art. 4 pkt 8 

l) Przedmiot zamówienia:      szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 
.............................................................................................................................................................. 

2.) Szacunkowa wartość zamówienia 

netto: ...................... zł 

brutto: ...................... zł 

na podstawie: ....................................................................  

 

Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia:                                                       imię i nazwisko, 

podpis  

3) Tryb postępowania: powyżej 40.000 zł  netto do 30.000 EURO netto  

4) Termin wykonania zamówienia:........................................................ 
  5) Proponowane kryteria: 
.................................................. 
................................................... 

waga ..................................... 

....................................Podpis 
wnioskodawcy 
 
................................................. 

Zatwierdzono pod względem zgodności              
z planem finansowym 
( gł. Księgowy)                                                                              Zatwierdzam  
        
                  ( podpis LWKZ) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                             Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 16 
 

Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora    
 Zabytków 

 
z dnia 16 kwietnia  2014 r. 

 ...........................................................  Zielona Góra, . ................. .................... 
(pieczęć adresowa Zamawiającego) (data) 

PROTOKÓŁ UDOKUMENTOWANIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO O WARTOŚCI powyżej 40.000 ZŁ NETTO 

Przedmiotem Zamówienia jest: .................................................................................................................  
 

Z uwagi na fakt iż wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 14 000 EURO, postępowa nie 
podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia Prawo Zamówień Publicznych ( art. 4 pkt 8). 

W dniu .............. r. zwrócono się telefonicznie /pisemnie* do 2 niżej wymienionych potencjalnych oferen- 
tów z zapytaniem czy mogą zrealizować przedmiotowe zamówienie, zapytano o ceny jednostkowe. 
1 .....................................................................................................................................................................  
 
2...................................................................................................................................................................... 

Uzyskano następujące informacje dotyczące przedmiotu 
zamówienia......................................................................................................................................................
.......................   (cena oraz inne istotne elementy np. jakość, estetyka. nazwa producenta itp.) 

W wyniku dokonanego rozpoznania rynku zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zo- 
stanie Firmie: .....................................................................................................................................................  

(wpisać nazwę i adres podmiotu. któremu udzielono 
zamówienia) za cenę: 
netto: zł 

brutto (w tym podatek VAT) 22% 
 
Postępowanie prowadził       ________________  

(imię i nazwisko, podpis) 

Sprawdzono pod względem finansowym 

Zatwierdził 

* niepotrzebne skreślić                   (data i podpis LWKZ) 

: 


