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Regulamin udzielania zamówień ze środków publicznych  

przez Polski Związek Gimnastyczny 

 

 

[Przepisy ogólne] 

§ 1. 

Niniejszy regulamin określa zasady udzielania zamówień przez Polski Związek 

Gimnastyczny w ramach realizacji zadań publicznych, objętych umowami o wsparcie 

realizacji zadania publicznego ze środków finansowych pochodzących budżetu państwa lub z 

funduszy celowych. 

 

§ 2. 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1) Związku, PZG lub Zamawiającym rozumie się przez to Polski Związek 

Gimnastyczny; 

2) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin; 

3) Środkach publicznych – rozumie się przez to środki uzyskane na wsparcie realizacji 

zadania publicznego pochodzące z budżetu państwa lub funduszy celowych; 

4) Zadaniach – rozumie się przez to zadania publiczne na których realizacje Związek 

otrzymuje środki w postaci dotacji.  

 

§ 3. 

1. Wydatkowanie środków publicznych PZG w ramach realizacji Zadań dokonywane są 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z odpowiednimi wytycznymi 

Ministerstwa Sportu i Turystyki, w tym w szczególności z uwzględnieniem przepisów: 

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

2) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie; 

3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

2. Regulamin nie ma zastosowania w przypadku, gdy z obowiązujących przepisów prawa 

wynika konieczność stosowania przez Związek ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych. 

 

§ 4. 

1. PZG zawierając umowy, których zawarcie jest wyłączone z zakresu stosowania ustawy 

Prawo zamówień publicznych, zobowiązany wydatkować środki w sposób celowy, 

oszczędny i konkurencyjny, w trybie przetargu, zgodnie z art. 701 i 703 – 705  ustawy -

Kodeks cywilny, chyba, że charakter umowy lub jej przedmiot czynią niezasadnym 

zastosowanie formy przetargu lub przepisy szczególne przewidują inną formę i tryb 

zawierania umowy. 
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2. Ogłoszenie, o którym mowa w art. 701 § 2 ustawy - Kodeks cywilny, winno być 

kierowane do możliwie nieograniczonego kręgu adresatów z uwzględnieniem specyfiki 

zamówienia.  

3. Rezygnacja z zastosowania formy przetargu wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej 

zgody Prezesa PZG. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy zachodzi pilna potrzeba dokonania 

zakupu towaru lub usługi ze środków publicznych spowodowana okolicznościami 

niezależnymi od PZG, można skierować zapytania ofertowe do znanych Związkowi 

dostawców lub producentów. Sposób dokonania zakupu w sposób opisany wyżej 

dokumentuje się w notatce. 

5. W przypadku zamówień do kwoty nieprzekraczającej równowartości 10 000 (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych) zamówień dokonuje się na podstawie rozeznania rynku. 

6. Ustalenie wartości zamówienia może nastąpić po rozeznaniu cen rynkowych telefonicznie 

lub wykorzystując katalogi, cenniki foldery i strony internetowe lub w oparciu o cenę 

poprzedniego zamówienia tego samego rodzaju 

7. Z przeprowadzenia badania rynku sporządza się notatkę służbową uzasadniającą wybór.  

 

§ 5. 

1. PZG obowiązany jest do traktowania na równych prawach wszystkich wykonawców  

uczestniczących w postępowaniu zakupowym w sposób gwarantujący zachowanie 

uczciwej i efektywnej konkurencji. 

2. Procedury zakupowe przeprowadzane są w zgodzie z zasadami przejrzystości i jawności. 

3. W trakcie postępowania wykonawcom należy zapewnić równy dostęp do informacji 

związanych z prowadzonym postępowaniem. 

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 

5. Jawność, o której mowa w ust. 4, oznacza, że: 

1) ogłoszenia publikuje się na stronie internetowej Związku lub na tablicy ogłoszeń w 

siedzibie Związku; 

2) wykonawcy, uczestniczący w procedurze wyboru otrzymują od Zamawiającego 

informacje i wyjaśnienia równocześnie i na tych samych zasadach; 

3) ogłoszenie o zakończeniu procedury wyboru publikuje się na stronie internetowej 

Związku lub na tablicy ogłoszeń w siedzibie Związku. 

 

§ 6. 

1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje PZG i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.  

2. Oferty mogą byś składane również w formie elektronicznej. 

 

§ 7. 

1. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada 

Zarząd PZG. 

2. Zarząd PZG może powierzyć w całości przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o 

udzielenie zamówienia członkowi Zarządu lub innego organu PZG, pracownikowi PZG 

lub osobie trzeciej (Pełnomocnik).  
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§ 8. 

1. Zarząd PZG może powołać komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

2. Komisja jest zespołem pomocniczym powoływanym do oceny spełniania przez 

wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do 

badania i oceny ofert. 

3. Komisja przetargowa w szczególności przedstawia propozycje odrzucenia oferty oraz 

wyboru najkorzystniejszej oferty, a także występuje z wnioskiem o unieważnienie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

[Przygotowanie postępowania] 

 

§ 9. 

1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 

dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i 

okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą 

konkurencję. 

3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu 

zamówienia i PZG nim może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie 

dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny" wraz z 

opisaniem zasad równoważności. 

 

§ 10. 

1. Opis kryteriów, którymi PZG będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem  

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert muszą być określone w ogłoszeniu o 

zamówieniu. 

2. Zamówienie może być udzielone wyłącznie wykonawcy, którego oferta została uznana za 

najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert określone w ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

[Wszczęcie postępowania] 

 

§ 11. 

PZG wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia zamieszczając ogłoszenie o 

zamówieniu na swojej stronie internetowej lub na tablicy ogłoszeń w siedzibie PZG. Po 

zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu na swojej stronie internetowej, bezpośrednio 

poinformować o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia znanych sobie 

wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą dostawy lub usługi  

będące przedmiotem zamówienia. 

 

§ 12. 

Ogłoszenie o zamówieniu zawiera co najmniej: 

1) wskazanie nazwy PZG  wraz z podaniem adresu, a także informacji na temat numeru 

faksu i adresu mailowego przeznaczonego do kontaktów z wykonawcami; 

2) określenie przedmiotu zamówienia wraz z terminem wykonania zamówienia; 
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3) opis warunków udziału w postępowaniu, o ile PZG takie warunki wykonawcom 

stawia; 

4) opis kryteriów, którymi PZG będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert; 

 

 

 

[Oferty] 

§ 13. 

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych 

kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, albo ofertę z najniższą ceną zgodnie z 

opisem kryteriów zamieszczonym w ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

§ 14. 

PZG odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, po wcześniejszym  

wezwaniu wykonawcy do wyjaśnień; 

2) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu; 

3) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki; 

4) jest nieważna na podstawie przepisów prawa. 

 

§ 15. 

Podczas prowadzenia postępowania dokumentuje się poszczególne czynności (przykładowo 

zachowując kopię ogłoszeń) i sporządza protokół postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

§ 16. 

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie 

wnosi  wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, to PZG może wybrać 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że upłynął termin związania wykonawcy 

ofertą i nie wyraża on zgody na zawarcie umowy na warunkach tej oferty. 

 

§ 17. 

1. PZG publikuje wyniki postępowania na stronie internetowej Związku. 

2. PZG może poinformować oferentów o wynikach postępowania drogą elektroniczną. 

 

 


