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Załącznik nr 1 do Regulaminu 
 
 

Ustronie Morskie, dnia ………………….......... 
 
  ……………….…………………………………………. 
 (wnioskodawca- osoba prowadząca postępowanie) 
 
 
Znak sprawy: ………………………….    
 

WNIOSEK 
o dokonanie zakupu o wartości szacunkowej 

 
poniżej  5 000 euro netto* 
powyżej 5 000 euro a poniżej 15 000 euro netto* 
powyżej 15 000 euro a poniżej 30 000 euro netto* 
 
1. Nazwa przedmiotu zamówienia: 
      
…….…………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………...... 
  
2. Termin realizacji zamówienia:  ………………………………………………….……………… 
 
3. Szacunkowa wartość zamówienia: 
 
Wartość netto:  ………………………….. zł 
Wartość brutto: ………………………….  zł 
 
Wartość zamówienia netto w przeliczeniu na euro wynosi …………………… euro. 
 
Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu ……………………………………………….. 
 
………………………..……………………………. 
(data i podpis wnioskującego o dokonanie zakupu) 
 
 
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przygotowanie i przeprowadzenie procedury 
zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004  
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2018.1986 z późn. zm.) 
 
 
……………………………………………..………… 
(data i podpis Wójta Gminy lub osoby upoważnionej) 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 
                                                                           Ustronie Morskie, dnia ………………….......... 
 
…………………………………………………………. 
(wnioskodawca-osoba prowadząca postępowanie) 
 
 
Znak sprawy: ………………………….    

 
Notatka z przeprowadzonego 
ROZEZNANIA CENOWEGO 

o wartości nie przekraczającej  równowartości 5 000 euro 
 

1. W celu zamówienia: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
które jest dostawą/usługą/robotą budowlaną* przeprowadzono rozeznanie cenowe. 
 
Wartość szacunkowa  zamówienia wynosi …………………………………… zł netto co 
stanowi równowartość ………………. euro. 
 
2. W dniu …………………….. rozeznano rynek w formie: 
      
sondażu telefonicznego/ sondażu internetowego/ sondaży pisemnego 
 
w oparciu o inne źródła, jakie……………………………………………………………* 
 
zebrano informację od następujących Wykonawców: 
 
L.p. Nazwa i adres Wykonawcy Oferowana cena 

netto/brutto  w zł 
Uwagi 

1.    
2.    
3.    

 
3. Wybrano Wykonawcę: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
4. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………. 
(data i podpis wnioskującego o dokonanie zakupu) 
                                                                             Zatwierdzam/ nie zatwierdzam* 
 
                                                                   ………………………………………………… 
                                                                                                  (data i podpis Wójta Gminy lub osoby upoważnionej) 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 
 

                                                                                                                                                         
Ustronie Morskie, dnia ………………….......... 

 
………………………………………….. 
        (pieczęć Zamawiającego) 
 
                                                           …………………………………………… 
                                                          ……………………………………………. 
                                                                  ( nazwa i adres Wykonawcy)          
 
 

ZAPYTANIE   OFERTOWE 
 
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot 
zamówienia: 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
Termin realizacji zamówienia: …………………………………. 
 
Kryterium oceny: cena …………% 
Inne ………………………………% 
 
Istotne warunki zamówienia przyszłej umowy (jeżeli dotyczy): 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Ofertę prosimy przesłać (należy określić formę przesłania oferty przez Wykonawcę)  
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
w terminie do dnia ……………………………………. 
 
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 
przyczyn. 
 
                                                                       ………………………………………………… 
                                                                                                  (data i podpis Wójta Gminy lub osoby upoważnionej) 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu 

 
 

                                                                                                                                                         
Ustronie Morskie, dnia ………………….......... 

 
………………………………………….. 
        (pieczęć Zamawiającego) 
 
                                                           …………………………………………… 
                                                          ……………………………………………. 
                                                                  ( nazwa i adres Wykonawcy)          
 
 

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI 
 
Urząd Gminy Ustronie Morskie zaprasza Państwa do siedziby Urzędu – 78-111 Ustronie 
Morskie, ul. Rolna 2 na negocjacje dotyczące niżej opisanego przedmiotu zamówienia 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Negocjacje odbędą się w dniu ………….. o godz. …………… w sali …………………….…….        
 
Termin realizacji zamówienia: …………………………………. 
 
Kryterium oceny: cena …………% 
Inne ………………………………% 
 
Istotne warunki zamówienia przyszłej umowy (jeżeli dotyczy): 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 
przyczyn. 
 
 
 
 
 
                                                                       ………………………………………………… 
                                                                                                  (data i podpis Wójta Gminy lub osoby upoważnionej) 
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Załącznik nr 5 do Regulaminu 

 
                                                                            Ustronie Morskie, dnia ………………….......... 
 
…………………………………………………………. 
(wnioskodawca-osoba prowadząca postępowanie) 
 
 
Znak sprawy: ………………………….    

 
 

Notatka z przeprowadzonego 
ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

o wartości powyżej 5 000 euro a nie przekraczającej  równowartości 15 000 euro 
 

1. W celu zamówienia: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...…… 
które jest dostawą/usługą/robotą budowlaną* przeprowadzono zapytanie ofertowe/ zapytanie 
ofertowe z ogłoszeniem. 
 
Wartość szacunkowa  zamówienia wynosi ………………………….…… zł netto co stanowi 
równowartość …………. euro. 
 
2. W dniu …………………….. zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych 
Wykonawców poprzez rozesłanie zapytania ofertowego, które stanowi integralną część 
niniejszej dokumentacji. 
 
3. W terminie do dnia ………………………….. wpłynęły poniższe oferty, które stanowią 
integralną część niniejszej dokumentacji: 
      
L.p. Nazwa i adres Wykonawcy Oferowana cena 

netto/brutto  w zł 
Uwagi 

1.    
2.    
3.    

 
3. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę następującego Wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………. 
(data i podpis wnioskującego o dokonanie zakupu) 
                                                                             Zatwierdzam/ nie zatwierdzam* 
 
                                                                   ………………………………………………… 
                                                                                                  (data i podpis Wójta Gminy lub osoby upoważnionej) 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 6 do Regulaminu 

 
                                                                            Ustronie Morskie, dnia ………………….......... 
 
…………………………………………………………. 
(wnioskodawca-osoba prowadząca postępowanie) 
 
 
Znak sprawy: ………………………….    
 

Notatka z przeprowadzonych 
NEGOCJACJI 

o wartości powyżej 5 000 euro a nie przekraczającej  równowartości 15 000 euro 
 

 
1. W celu zamówienia: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...…… 
które jest dostawą/usługą/robotą budowlaną* przeprowadzono zapytanie ofertowe/ zapytanie 
ofertowe z ogłoszeniem. 
 
Wartość szacunkowa  zamówienia wynosi …………………………… zł netto, co stanowi 
równowartość …………. euro. 
 
2. W dniu …………………….. zaproszono do negocjacji niżej wymienionych Wykonawców 
poprzez rozesłanie zaproszenia do negocjacji, które stanowi integralną część niniejszej 
dokumentacji. 
 
3. W dniu …………… przeprowadzono negocjacje z następującymi Wykonawcami: 
 
  
L.p. Nazwa i adres Wykonawcy Wynegocjowana  

cena netto/brutto  
w zł 

Uwagi 

1.    
2.    
3.    

 
3. Wybrano Wykonawcę: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………. 
(data i podpis wnioskującego o dokonanie zakupu) 
                                                                             Zatwierdzam/ nie zatwierdzam* 
 
                                                                   ………………………………………………… 
                                                                                                  (data i podpis Wójta Gminy lub osoby upoważnionej) 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 7 do Regulaminu 
Ustronie Morskie, dnia ………………….......... 

…………………………………………………………. 
(wnioskodawca-osoba prowadząca postępowanie) 
Znak sprawy: ………………………….    
 

Protokół z oceny ofert  z przeprowadzonego 
ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z OGŁOSZENIEM 

o wartości powyżej 15 000 euro a nie przekraczającej  równowartości 30 000 euro 
1. W celu zamówienia: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...…… 
które jest dostawą/usługą/robotą budowlaną* przeprowadzono zapytanie ofertowe z 
ogłoszeniem. 
 
Wartość szacunkowa  zamówienia wynosi ………………….……… zł netto, co stanowi 
równowartość …………. euro. 
 
2. W dniu ……………………..  zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Ustronie Morskie ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu wraz z zaproszeniem do 
składania ofert w postaci zapytania ofertowego, które stanowi integralną część niniejszej 
dokumentacji. Potwierdzenie zamieszczenia informacji – ogłoszenia o prowadzonym 
postepowaniu stanowi również integralną cześć dokumentacji. 
 
3. O wszczęciu postepowania w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem poinformowano/ 
nie poinformowano* następujących Wykonawców: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………  
4. W terminie do dnia ………………………….. wpłynęły za pośrednictwem ………………….. 
poniższe oferty, które stanowią integralną część niniejszej dokumentacji: 
      
L.p. Nazwa i adres Wykonawcy Oferowana cena 

netto/brutto  w zł 
Uwagi 

1.    
2.    
3.    

 
5.Otwarcia ofert dokonano w dniu …………………. . 
 
6. Do czynności otwarcia i  oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej powołano/ nie 
powołano* następujące osoby: 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
7. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę następującego Wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
8. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: 
………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………. 
(data i podpis wnioskującego o dokonanie zakupu) 
                                                                             Zatwierdzam/ nie zatwierdzam* 
                                                                   ………………………………………………… 
                                                                                                (data i podpis Wójta Gminy lub osoby upoważnionej) 
*niepotrzebne skreślić 


