
Zarządzenie Nr 30a/2018/2019 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

 

zmieniające Zarządzenie nr 2/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z 

dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania 

zamówień publicznych realizowanych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w 

Bydgoszczy 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późń. zm) oraz ustawą z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 

 

zarządzam 

 

co następuje: 

 

§ 1 

 
W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 2/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 

31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych 

realizowanych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wprowadzam następujące 

zmiany: 

 

1) w Rozdziale II w § 8 ust. 1 i ust. 2 otrzymuje brzmienie:   

 

„1. Jeżeli przedmiot zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 

euro netto wyboru trybu zamówienia dokonuje się według następujących zasad: 

1) dla zamówień o wartości równej lub nieprzekraczającej 10.000,00 zł netto uruchomienie 

zamówienia następuje na podstawie zapotrzebowania, poprzez zakup bezpośredni. Umowa o 

udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie musi mieć formy 

pisemnej, a dowodem na udzielenie takiego zamówienia jest faktura lub rachunek. 

2) dla zamówień o wartości przekraczającej kwotę 10.000,00 złotych netto, lecz nie 

przekraczających lub równej kwocie 20.000,00 złotych netto uruchomienie zamówienia 

następuje na podstawie zapotrzebowania i protokołu z rozeznania rynku, który stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.  

2. Dla zamówień o wartości przekraczającej kwotę 20.000,00 złotych netto, lecz nie 

przekraczających kwoty 30.000,00 euro uruchomienie zamówienia następuje na podstawie 

wniosku o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne poniżej 30.000,00 euro, w trybie 

Zapytania Ofertowego.” 

 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

 

 

 

 

 

Rektor 

 

       prof. dr hab. Jacek Woźny 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmzyhezta

