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Zarządzenie nr 5 /2022

Dyrektora Ogrodów Przelewice - Zachodniopomorskiego Centrum
Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej w Przelewicach

z d n ia 4 stycznia 2O22r ,

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień
publicznych o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekracząącej 130 000,00 zł

Na podstawie art. '17 ustawy z dniaZ5 pażdziernika']991 r o organizowaniu i prowadzeniu
działalności ku|tura|ne) (Dz,l),2020J94 t,,1. z dnia 2020,02,01 ze zm,), art 44 ust, 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach pub|icznych (Dz.U,2021.305 t.j, z dnia 2021.02,11zezm,) oraz art.
2 ust. 1 pkt 'l Ustawy z dnia 1 1 września 2019 r, Prawo zamówień publicznych (Dz,U,2021 .1129
t.1. z dnia 2021,06,24zezm.), zarządzam co następu.le:

§1

Dokonu.le się zmiany Regu|aminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekracząące)
130.000,00 zł stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr B/2021 Dyrektora Ogrodów Przelewice -
Zachodniopomorskiego Centrum Ku|tury Obszarów Wie,1skich i Edukacji Ekologiczne) z dnla 26
Iutego 2021r,, w ten sposób, ze dodaje się w § 5 punkt B w następu.]ącym brzmieniu:

Dopuszcza się,zzastrzezeniem § 1 ust 2 mcizIiwość udzielania zamówień z pominięciem
dokonywania rozeznania rynku, w oparciu o negoc,1acle ty|ko z ,1ednym wykonawcą
w przypadku zamówień dotyczących:

1, usuwania awarii i skutków zdarzen Iosowych,
2, produktów spozywczych,
3 artykułów chemii gospodarcze;,
Ą, wiązanek kwiatowych okoIicznościowych,
5 usług szkoleniowych,
6 usług związanych z opieką techniczną systemów iprogramów komputerowych

działających w Centrum,
7 dostaw oprogramowania lub Iicenc,1i na korzystanie z oprogramowania do obsługi urzędu,
B. usług serwisowych,
9. usług hoteIarskich,
1O usług gastronomicznych i cateringowych,
'1'1 usług związanych z wszeIkiego rodzalu naprawami, konserwac;ami Iub biezącym

utrzymaniem mienia ruchomego i nieruchomego, zakupu materiałów ogrodniczych
i budowIanych, a w szczegóIności narzędzi, artykułów montazowych, ma|arskich,
hydrauIicznych, e|ektrycznych oraz akcesoriów meb|owych dla potrzeb pracowników
gospodarczych (konserwatorów) wykonujących drobne prace remontowe, naprawcze Iub
w zakresie biezącego utrzymanla mienta w ramach wykonywanych obowlązków
słuzbowych,

12 usług pub|ikacli artykułów, ogłoszeń w prasie, lnternecte,
1 3 zakupu czasu antenowego,
14 usług rek|amowych,
15 dostaw mediów (gaz, woda, prąd itp.),

16 ochrony przeciwpozarowe1,
17 ochrony mienia,



'1B. usług medycznych,
'1 9. usług telefonicznych,
20. usług prawniczych,
21. towarów i usług związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu choroby zakażne1

wywołanej wirusem SARS-CoV-2,
22. usługzwiązanych z wykonywaniem zadań |nspektora Ochrony Danych,
23. usług związanych z procedurami ochrony sygnalistów,
2Ą. zakupu i usługi montazu znaków, tab|ic informacyjnych,
25. prenumeraty prasy,
26. zakupu odzlezy roboczey,"

52.

Nadzór nad wykona niem Zarządzen ia powi erza się Sekreta rzowi.

§3.

7arządzenle wchodzi w zycie z dniem pod,1ęcia.


