
Zarządzenie Nr 6 /2021
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży 

z dnia  08.02.2021 r.
w sprawie: zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łomży.

Na podstawie § 4 ust. 4 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży
w brzmieniu  przyjętym  uchwałą  Nr 105/XV/11  Rady  Miejskiej  Łomży  z dnia 28
września  2011  r.  zmieniającą  uchwałę  Nr 321/XLIV/09  Rady  Miejskiej  Łomży
w sprawie  utworzenia  Miejskiego  Ośrodka  Sportu  i Rekreacji  w  Łomży  i  nadania
statutu, zarządzam, co następuje:

§ 1 
Wprowadzam:

1) Regulamin  ramowy  pracy  komisji  przetargowej  stanowiący  załącznik  nr  1
do niniejszego zarządzenia;

2) Regulamin  udzielania  zamówień  publicznych  dla  postępowań  których  wartość
nie przekracza wyrażonej  w złotych kwoty 130 000 stanowiący załącznik  nr  2
do niniejszego zarządzenia;

3) Wzór wniosku o uruchomienie procedury o udzielenie zamówienia publicznego
dla postępowań, których wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 130 000
stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;

4) Plan  zamówień  publicznych  dla  postępowań,  których  wartość  nie  przekracza
wyrażonej w złotych kwoty 130 000 i powyżej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 130 000 stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;

5) Jednolity rejestr zamówień publicznych podlegających ustawie Prawo zamówień
publicznych stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;

6) Jednolity  rejestr  zamówień  publicznych  niepodlegających  ustawie  Prawo
zamówień publicznych stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Wydatki  związane z działalnością socjalną określone w regulaminie Zakładowego
Funduszu  Świadczeń  Socjalnych,  podlegają  procedurze  określonej  w  niniejszym
Zarządzeniu w sytuacji gdy ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
finansowane są dostawy, usługi lub roboty budowlane na podstawie odpłatnej umowy
cywilnoprawnej.

§ 3
1.  Plan  zamówień  publicznych  dla  postępowań  których  wartość  nie  przekracza
wyrażonej w złotych kwoty 130 000 i powyżej wyrażonej w złotych kwoty 130 000
należy sporządzić najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od przyjęcia budżetu na dany
rok kalendarzowy.
2.  Za  sporządzenie  planu  zamówień  publicznych  odpowiedzialni  są  Kierownicy
komórek organizacyjnych.



3.  Za  zbiorcze  opracowanie  planu  zamówień  odpowiada  Kierownik  Działu
Organizacyjno-Gospodarczego.  Przedkłada  go  Dyrektorowi,  a  następnie
po jego zatwierdzeniu,  zamieszcza  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  oraz  na
stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży.

§ 4
Za  prowadzenie  i  dokonywanie  wpisów  do  Rejestrów  zamówień  publicznych
podlegających i nie podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych, o których
mowa  w  §  1  pkt  5  i  6,  odpowiedzialny  jest  Kierownik  Działu  Administracyjno-
Gospodarczego.

§ 5 
1.  Wykonanie  niniejszego  zarządzenia  powierzam  Kierownikom  komórek
organizacyjnych.
2.  Nadzór  nad  wykonaniem  zarządzenia powierzam  Kierownikowi  Działu
Administracyjno-Gospodarczego.

§ 6
Tracą moc:
1) zarządzenie  Nr  21/2014  Dyrektora  Miejskiego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  w

Łomży z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie: trybu postępowania przy udzielaniu
zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łomży;

2) zarządzenie  Nr  37/2020  Dyrektora  Miejskiego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  w
Łomży z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/2014 z
dnia 16 kwietnia 2014 r. 

§ 7 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor MOSiR w Łomży 
Andrzej Modzelewski


