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Zarządzenie Nr 0050 / 7 / 2021 

Wójta Gminy Polska Cerekiew 

z dnia  20 stycznia 2021 roku 

w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Urząd Gminy w Polskiej 

Cerekwi, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 

PLN (netto). 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713, z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.) zwanej 

dalej „ustawą” 

§ 1 

Zatwierdzam Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Urząd Gminy w Polskiej 

Cerekwi, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 PLN 

(netto), którego treść stanowi załącznik   do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Gminy. 

§ 3 

Zarządzenie podlega publikacji w BIP. 

§ 4 

Traci moc Zarządzenie nr  0050/122/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 grudnia 2016r. w 

sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi, 

których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO. 

§ 5 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

  

Piotr Kanzy 
Wójt Gminy 
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Załącznik  do Zarządzenia Wójta Gminy Polska Cerekiew  Nr 0050/ 7 /2021 z dnia 20-01-2021r.  
w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 130 000 PLN (netto). 

 

 
 

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEZ URZĄD GMINY W POLSKIEJ CEREKWI, 
KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 

130 000 PLN (netto) 
 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Urząd Gminy Polska Cerekiew, udzielając zamówień, których wartość szacunkowa jest mniejsza niż 

kwota 130 000 PLN (netto), realizuje zamówienie bez obowiązku stosowania przepisów i zasad 
określonych Ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych. Zamówienia te podlegają 
niniejszemu regulaminowi. 

2. Zasady wynikające z niniejszego Regulaminu, stosuje się przy udzielaniu zamówień na podstawie art. 2 
ust. 1 pkt 1 ustawy. 

3. Zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 PLN 
(netto) udziela się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych: 
a) w sposób celowy i oszczędny  z zachowaniem zasad: 

1) równego traktowania wykonawców,  
2) uczciwej konkurencji, 
3) pisemności postępowania (udokumentowanie procedury wyłonienia wykonawcy), 
4)  przejrzystości postępowania, 
5) bezstronności i obiektywizmu osób przeprowadzających postępowanie, 
6) w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania jak najlepszych efektów z 

danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych 
celów. 

b) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań. 
4. Postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy zamówienia przeprowadza pracownik  merytorycznie 

odpowiedzialny za udzielenie zamówienia na podstawie ustnego polecenia  służbowego, ponosząc 
odpowiedzialność w tym zakresie. 

5. Pracownik odpowiedzialny za realizację zamówienia bezstronnie, obiektywnie, starannie, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa rozeznaje, kwalifikuje oraz przygotowuje i przeprowadza 
postępowanie o udzielenie zamówienia. 

 

 
§ 2 

USTALENIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 
 

1. Przystępując do udzielenia zamówienia, pracownik odpowiedzialny za jego realizację przed 
rozpoczęciem procedury udzielenia zamówienia ma obowiązek ustalenia jego wartości szacunkowej 
(bez podatku VAT) z należytą starannością.  

2. Ustalenie wartości zamówienia może nastąpić po rozeznaniu cen rynkowych telefonicznie lub 
wykorzystując katalogi, cenniki, foldery i strony internetowe, a dla robót budowlanych przez 
sporządzenie wstępnej wyceny robót lub kosztorysu inwestorskiego.  
(Wzór ustalenia wartości szacunkowej stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu). 

3. Wartość szacunkową zamówień ustala się zgodnie z postanowieniami art. 28 – 36 ustawy  Prawo 
zamówień publicznych. 
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§ 3 
PROCEDURA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  

NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY  30 000 PLN (netto) 
 

1. Do zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 30 000 PLN (netto) nie stosuje się 
postanowień niniejszego regulaminu i nie jest wymagane prowadzenie dokumentacji. Zamawiający 
prowadzi negocjacje z jednym wykonawcą. 

2. Wójt Gminy może polecić przeprowadzenie postępowania  przewidzianego w  niniejszym Regulaminie 
w sprawie zamówienia o wartości niższej niż określona w pkt 1, 

3. Pracownik merytorycznie odpowiedzialny za realizację zamówienia dokonuje wyboru wykonawcy w 
formie pisemnej lub ustnej, kierując się zasadą należytej staranności i uzyskiwania najlepszych efektów 
z danych nakładów. 

4. Podstawą udokumentowania udzielenia zamówienia może być: 
a) w formie pisemnej - jednorazowe zlecenie (zamówienie), na podstawie którego Wykonawca 

wystawi fakturę lub rachunek, lub 
b) w formie ustnej - opisana faktura lub rachunek. 

5. Podstawą udokumentowania zamówienia może być szczegółowa umowa, jeżeli rodzaj zamówienia 
wskazuje na celowość takiego rozwiązania (np. wykonanie konkretnych opracowań, 
dokumentów, wykonanie przedmiotów zamówienia, które wymagają szczegółowego opisu itp.). 

6. Dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia prowadzona jest przez pracownika, który jest 
odpowiedzialny za jego realizację i archiwizację. 

7. Wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 PLN (netto) oraz realizacja tego 
zamówienia może także nastąpić w oparciu o zasady określone w § 4 lub § 5 niniejszego Regulaminu. 
 

§ 4 

PROCEDURA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  
PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ  KWOTY  30 000 PLN (netto) I NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 

RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 60 000 PLN (netto) 
 

1. Procedurę udzielania zamówienia o wartości  przekraczającej równowartość kwoty 30 000 PLN (netto) 
i nie przekraczającej równowartość kwoty 60 000 PLN (netto) przeprowadza się w oparciu o rozeznanie 
rynku  (konkurs ofert), zapraszając do składania ofert taką liczbę wykonawców świadczących dostawy, 
usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz 
wybór najkorzystniejszej oferty (co najmniej 2 wykonawców).  

2. Zaproszenie do składania ofert odbywa się w drodze zapytania ofertowego kierowanego do 
wykonawców faksem,  w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (e-mail) z podaniem terminu składnia 
ofert oraz określeniem przedmiotu zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu. 

3. Do zawarcia umowy wystarcza 1 oferta  spełniająca wymagania Zamawiającego. Decyzję o jej wyborze 
lub nie wybraniu (odrzuceniu) podejmuje Wójt Gminy. 

4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej  ze względu na jednakową cenę lub bilans 
ceny i innych kryteriów wyboru: 
- w przypadku, gdy określono kilka kryteriów, zamawiający wybiera spośród ofert , które uzyskały 
najwyższą liczbę punktów ofertę z najniższą ceną, 
- w przypadku, gdy jedynym kryterium była cena, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.  

5. Zamawiający sporządza protokół  z przeprowadzonego wybory wykonawcy. Wzór protokołu stanowi  
załącznik nr 3 do Regulaminu. 

6. Podstawą udokumentowania udzielenia zamówienia będzie umowa lub zlecenie, podpisana przez 
Wójta Gminy, po należytym zrealizowaniu której wykonawca wystawi fakturę lub rachunek. 

7. Dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia prowadzona jest przez pracownika, który jest 
odpowiedzialny za jego realizację i archiwizację. 

8. Wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości szacunkowej do 60 000 PLN (netto) oraz realizacja tego 
zamówienia może nastąpić w oparciu o zasady określone w § 5 niniejszego Regulaminu. 
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§ 5 
PROCEDURA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  

PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ  KWOTY  60 000 PLN (netto) I NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 130 000 PLN (netto) 

 
1. Procedurę udzielania zamówienia o wartości  przekraczającej równowartość kwoty 60 000 PLN (netto) 

i nie przekraczającej równowartość kwoty 130 000 PLN (netto) przeprowadza się w oparciu o 
rozeznanie rynku  (konkurs ofert), z zastrzeżeniem § 2 pkt 3, zapraszając do składania ofert taką liczbę 
wykonawców świadczących dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, 
która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty (co najmniej 3 wykonawców).  

2. Zaproszenie do składania ofert odbywa się w drodze zapytania ofertowego kierowanego do 
wykonawców faksem,  w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (e-mail) z podaniem terminu składnia 
ofert oraz określeniem przedmiotu zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu. 

3. W celu zapewnienia konkurencji, oprócz zaproszenia, o którym mowa w ust. 1 , Zamawiający  
zamieszcza zaproszenie do składania ofert na własnej stronie podmiotowej BIP w zakładce 
„Ogłoszenia”, co najmniej na 7 pełnych dni kalendarzowych. 

4. Do zawarcia umowy wystarcza 1 oferta  spełniająca wymagania Zamawiającego. Decyzję o jej wyborze 
lub nie wybraniu (odrzuceniu) podejmuje Wójt Gminy. 

5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej  ze względu na jednakową cenę lub bilans 
ceny i innych kryteriów wyboru: 
- w przypadku, gdy określono kilka kryteriów, zamawiający wybiera spośród ofert , które uzyskały 
najwyższą liczbę punktów ofertę z najniższą ceną, 
- w przypadku, gdy jedynym kryterium była cena, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te 
ofert, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.  

6. Zamawiający sporządza protokół  z przeprowadzonego wybory wykonawcy. Wzór protokołu stanowi  
załącznik nr 3 do Regulaminu. 

7. Zamawiający zamieszcza informację o wyborze wykonawcy  na własnej stronie podmiotowej BIP w 
zakładce „Ogłoszenia”. 

8. Podstawą udokumentowania udzielenia zamówienia będzie umowa, podpisana przez Wójta Gminy, po 
należytym zrealizowaniu której wykonawca wystawi fakturę lub rachunek. 

9. Dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia prowadzona jest przez pracownika, który jest 
odpowiedzialny za jego realizację i archiwizację. 
 

 
§ 6 

ODSTĄPIENIE OD REGULAMINU 
 

1. Wójt Gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od stosowania procedur określonych  
w niniejszym Regulaminie jedynie w uzasadnionych przypadkach np.: 
- gdy zastosowanie tych procedur jest utrudnione ze względów organizacyjnych, technicznych, 
- gdy organizacja tych procedur może generować koszty niewspółmierne do oszczędności, jakie 
mogłyby wynikać z zastosowania tychże procedur, 
- ze względu na szczególny charakter i rodzaj dostaw, usług lub robót budowlanych, 
- potrzeby pilnego udzielenia zamówienia, 
- ograniczonej liczby wykonawców, 
-  ze względu na właściwości wykonawcy usług i jego doświadczenie. 
Zamówienia udziela się jednemu wykonawcy  świadczącemu przedmiotową dostawę, usługę lub robotę 
budowlaną. 

2. Na umotywowany przez pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za realizacje zamówienia 
wniosek, Wójt Gminy  może wyrazić zgodę na odstąpienie od stosowania zasad określonych niniejszym 
regulaminem i  udzielić zamówienia  po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. 
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§ 7 
ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA BEZ DOKONANIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
1. Wójt Gminy zamyka postępowanie o udzielenie zamówienia bez dokonania wyboru najkorzystniejszej 

oferty w przypadku gdy: 
-   nie złożono żadnej oferty, lub złożone oferty są niezgodne z treścią zaproszenia, 
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na  

realizację zamówienia, 
-   z innych ważnych powodów. 

2.  Zaproszenia do składania ofert powinny zawierać  informacje o treści pkt 1. 
3. Wykonawca nie może wnosić do zamawiającego żadnych roszczeń związanych z zamknięciem 

postępowania. 
4. W przypadku konieczności ponownego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, 

procedura wyboru wykonawcy może być dokonana na podstawie zasad określonych w niniejszym 
Regulaminie. 

 
§ 8 

INNE POSTANOWIENIA 
 

1. Jeżeli udzielane zamówienia finansowane są ze źródeł, które przewidują zastosowanie odmiennych 
procedur niż zawarte w niniejszym Regulaminie, należy stosować wymagane procedury. 

2. Zamówienia, objęte niniejszym regulaminem podlegają wpisowi do rejestrów zamówień prowadzonych 
przez wyznaczonego pracownika. 
Wzór formularza stanowi załącznik nr 4 do regulaminu. 
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Załącznik nr 1 do regulaminu 
udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 PLN (netto)  

 
 

USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

Opis przedmiotu zamówienia: 

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

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

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

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

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

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

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

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, 

z późn. zm.) wartość zamówienia ustalona została na kwotę ……………………………………… zł.,  (podać wartość 

całkowitą uwzględniając okres umowy, a przy zamówieniach dłuższych niż rok podać wartość roczną i całej 

umowy). 

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu ………………………………………..  na podstawie*: 

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

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

a) cen rynkowych przedmiotu zamówienia – podać źródło, 

b) analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy, 

c) wysokości wydatków planowanych w budżecie na dany cel, 

d) odniesienia do cen dostawy/usługi świadczonej w poprzednim zamówieniu i zwiększeniu go o wskaźnik 

inflacji, 

e) kosztorysu inwestorskiego. 

 
Osoba/osoby dokonująca/-e ustalenia wartości zamówienia:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………    

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
* wpisać właściwe dane 

 
 
 
…..........…………………………………......... 
(podpis osoby ustalającej wartość) 

 
 
 

 
…..........…………………………………......... 
(podpis osoby zatwierdzającej wartość)  
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Załącznik nr 2 do regulaminu  
udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa  przekracza kwoty kwotę 130 000 PLN (netto)     

 

 

…………………………………………………………….. 
             pieczęć zamawiającego 

Znak sprawy ………………………………...........                 ………………………………………………………………… 
                        (miejscowość i data) 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………. 
adres i nazwa wykonawcy 

 

Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E  

  
 

1. Zamawiający ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    (nazwa zamawiającego) 

zaprasza do złożenia oferty na: 

2.  Przedmiot zamówienia …………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.  Termin realizacji zamówienia …………………………………………………………………………………………………………… 

4.  Okres gwarancji ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5.  Miejsce i termin złożenia oferty ……………………………………………………………………………………………………….. 

6.  Termin otwarcia ofert ……………………………………………………………………………………………………………………… 

7.  Warunki płatności ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

8.  Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami …………………………………………………………………………… 

9.  Sposób przygotowania oferty: 

   Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. 

10.  Treść oferty: 

10.1. Nazwa wykonawcy ……………………………………………………………………………………………………………………… 

10.2. Adres wykonawcy ……………………………………………………………………………………………………………………… 

10.3. NIP ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10.4. Regon ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10.5. Numer rachunku bankowego ……………………………………………………………………………………………………… 

* odpowiednie zaznaczyć 

10.6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 
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          Cenę netto ……………………………zł (słownie złotych ………………………………………………………………………) 

          Podatek VAT …………………………zł (słownie złotych ………………………………………………………………………) 

          Cenę brutto ………………………….zł (słownie złotych ………………………………………………………………………) 

10.7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

10.8. Termin realizacji zamówienia ……………………………………………………………………………………………………… 

10.9. Okres gwarancji ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

10.10. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia ………………………………………………………………….. 

10.11. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym. 

10.12. Zastrzega się zamknięcie postępowania bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

 

Dnia ………………………………….    ……………………………………………………………………… 

           (podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

 

        

 

       ……………………………………………………………………… 

                        (pieczątka wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do regulaminu  
udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 PLN (netto) 

 
 

P R O T O K Ó Ł  
  
 
 

1. Nazwa i przedmiot zamówienia 

Robota budowlana   Dostawa   Usługa  

na: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Opis przedmiotu zamówienia: ...................................................................................................... 

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

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

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

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

2. Wartość szacunkowa przedmiot zamówienia 

Wartość szacunkową zamówienia ustalono w dniu …………………..r., 

Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………. 

Wartość szacunkowa zamówienia w PLN …………………………………….. zł ;  

3. Informacja o miejscu i terminie zamieszczenia zaproszenia do składania ofert lub wykaz wykonawców 

zaproszonych do złożenia ofert: 

Dla zamówień powyżej 30 000 PLN (netto), a poniżej 130 000 PLN (netto), w dniu …………………………… r. 

zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych Wykonawców poprzez: rozesłanie / 

przekazanie 

zaproszenia z formularzem oferty, który stanowi integralną część niniejszej dokumentacji (*). 

Zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu na stronie podmiotowej BIP zamawiającego w terminie  

od dnia ……………..……………………… do dnia ……………………………........ 

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

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

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

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

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

* odpowiednie zaznaczyć 

 

 

 

 



10 
 

 

4. Wykaz złożonych ofert: 

W terminie składania ofert, tj. do dnia …………………… do godziny ……………… przedstawiono poniższe 

oferty**: 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Inne kryteria (wymienić ) Oferowana cena 

Netto Brutto 

     

     

     

     

 

5. Najkorzystniejsza  oferta: 

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

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

6. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej : 

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

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

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

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

 

 

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

                (miejscowość, data)         (podpis pracownika wyznaczonego do 

      przeprowadzenia postępowania) 

 

 

Zatwierdzam / Nie zatwierdzam* 

 

 

 

 

……………………………………………………………. 

(data, pieczątka i podpis) 

 

 

*) niepotrzebne skreślić 
**) dołączyć oferty 
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Załącznik nr 4 do regulaminu  

udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 PLN (netto) 

 

 

R E J E S T R  

 

zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  

130 000 PLN (netto) 

 

 

 

Lp. 
Numer 

zamówienia 

 
Przedmiot 

zamówienia 
  nazwa i 

adres 
wykonawcy 

Data 
zawarcia 
umowy / 
złożenia 

zamówienia 

Data zakończenia 
realizacji 

zamówienia 

Cena wybranej 
oferty 

netto/brutto 
PLN 
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