
Zarządzenie Nr V/182/2008 
Wójta Gminy Baranów 

z dnia 17 stycznia 2008 r. 
 
 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr V/85/2007 Wójta Gminy Baranów. 
 
 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), - zarządzam, co następuje:  
 

§ 1. 
 

Dodaje się Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr V/85/2007 Wójta Gminy Baranów z dnia 13 
lipca 2007 roku w sprawie ustalenia wzorów druków stosowanych w procedurach 
udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych, - określony  w załączniku do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. 
 

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i kierownikom gminnych jednostek 
organizacyjnych. 
 

§ 3. 
 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania. 



Załącznik do Zarządzenia Nr V/182/2008 
Wójta Gminy Baranów 

z dnia 17 stycznia 2008 roku 
 
 
 

Dokumentacja z przeprowadzonego 
Rozpoznania cenowego o wartości nieprzekraczającej 3.000 euro netto 

 
Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) ustawy nie stosuje się 
 
1. W celu zamówienia: 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
które jest dostawą/usługą/robotą budowlaną *, przeprowadzono rozeznanie cenowe zgodnie z art. 4 
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 
r. Nr 164, poz. 1163 z p. zm.) ustawy nie stosuje się. 
 
Wartość szacunkowa zamówienia w zł wynosi ............................................................... zł netto. 
 
CPV ............................................................ 
2. Dla zamówień poniŜej 3.000 euro netto w dniu ............................................. 200.... r. zaproszono 

do udziału w postępowaniu niŜej wymienionych wykonawców poprzez rozesłanie formularza 
oferty, który stanowi integralną część niniejszej dokumentacji. 

 
3. W terminie do dnia ....................................................... 200... r. przedstawiono poniŜsze oferty: 
 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto Uwagi 

     

     

     

     

 
 



4. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

 

 

        Zatwierdzam / nie zatwierdzam * 

 

        .......................................................... 

        (data i podpis Kierownika zamawiającego) 

 

* niepotrzebne skreślić 


