
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

FILIA W PŁOCKU 

 

Zarządzenie nr 1/2016 

Prorektora Politechniki Warszawskiej 

ds. Filii w Płocku 

z dnia 19 stycznia 2016 r. 

 

zmieniające zarządzenie nr 4/2014 Prorektora Politechniki Warszawskiej ds. Filii 

w Płocku w sprawie udzielania zamówień publicznych nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku 

 

 Na podstawie § 2 ust. 1 zarządzenia nr 15/2013 Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych 

Politechniki Warszawskiej zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

W zarządzeniu nr 4/2014 Prorektora Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku z dnia  

27 listopada 2014 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych nieobjętych ustawą z dnia  

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 1 ust. 2 pkt-y  3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3) dla zamówień o szacunkowej wartości powyżej 10 000 zł netto do 65 000 zł netto; 

 4) dla zamówień o szacunkowej wartości powyżej 65 000 zł netto do równowartości 30 000 

euro netto przeliczonego według średniego kursu euro ustalonego w aktualnym 

rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie kursu złotego w stosunku do euro 

stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych, na podstawie art. 35 

ust. 3 ustawy;”; 

2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Realizacja zamówienia o wartości powyżej 10 000 zł netto do 65 000 zł netto wymaga 

pisemnej umowy spełniającej warunki istotne dla danej jednostki organizacyjnej związanej 

z realizacją zamówienia, takiej jak np.: jego wartość,  przedmiot, termin, sposób 

wykonania i odbioru, sposób określenia wynagrodzenia, sposób rozliczeń  

i terminy płatności, zabezpieczenie należytego wykonania, przewidywane kary umowne, 

określenie warunków gwarancji i rękojmi.”; 

3) w § 6 ust. 1 zdanie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„1. Realizacja zamówienia o wartości powyżej 65 000 zł netto do 30 000 euro netto wymaga 

stosowania procedury „Rozeznania cenowego (ofertowego)”, w tym:”; 

4) w załączniku nr 1 do zarządzenia, w pkt 1 tabela otrzymuje brzmienie: 

” 

1A.    do 1000 zł netto*) 1B.        od 1000 zł netto 

do 10 000 zł netto*) 

1C.        od 10 000 zł netto 

do 65 000 zł netto*) 

„ 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Prorektor Politechniki Warszawskiej 

 

prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński 

 


