
Zarządzenie Nr 39/2017/2018 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  

z dnia 8 maja 2018 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. 66 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 2183), w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późń. zm) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 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 I w § 3 w ust. 1 dodaje się  pkt. 19 w brzmieniu:   

 „publikacji naukowych, których wartość nie przekracza 20.000,00 zł netto” 

 

2) W Rozdziale I w § 8 ust. 4.  i  ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„Dla zamówień wynikających z par. 3 pkt. 15, 16, 17 i 19 niniejszego Regulaminu wprowadza się 

następujące zasady udzielania zamówień publicznych, przez Działy, które są uprawnione do 

samodzielnego udzielenia zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 10.000,00 

złotych netto, lecz nie przekraczającej lub równej 50.000,00 zł netto w przypadku Działu Księgowości 

lub 30.000,00 zł netto w przypadku Działu Inwestycji i Działu Informatyzacji oraz 20.000,00 zł netto 

dla Wydawnictwa Uniwersytetu: 

1) Przed przystąpieniem do udzielenia zamówienia publicznego na:  

 Roboty budowlane o równowartości 10.000,00 zł netto do 30.000,00 zł netto,  

 Usługi informatyczne o równowartości 10.000,00 zł netto do 30.000,00 zł netto, 

 Usługi bankowe i finansowe o równowartości 10.000,00 zł netto do 50. 0000,00 zł netto,  

  Publikacje naukowe o równowartości od 10.000,00 zł netto do 20.000,00 zł netto,  

dział merytorycznie odpowiedzialny za przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia 

publicznego określa wartość szacunkową zamówienia, zgodnie z zasadami opisanymi w par. 18 

niniejszego Regulaminu” 

 

3) w Rozdziale I w § 9 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Zamówienia współfinansowane ze środków unijnych lub z wykorzystaniem innych zewnętrznych 

źródeł finansowania dla których  przewidziano inne regulacje dotyczące procedur wydatkowania 

środków publicznych i ich dokumentowania, udzielane są zawsze na podstawie tych regulacji.” 

 

 

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


 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

Rektor 

 

 

       prof. dr hab. Jacek Woźny 


