
Archiwum Narodowe
w Kiako$r'ie

DN.21.1.32.2014

za,,ąd,enie n" !.9
Dyrellora Archiwum Narodowego w lGakowie

z dnia !!!... kwietnia 2016 roku
w sprauie wpf ou|ldzenią

Regulaminu udzielanią pfzez Afchiwu111 Nąrodowe zu Krąkowie zamówień na usługi
nieprioryfetowe, których wartość nie przekracza kwot okreśIoxych u przepisach wydanych na

podstąuie ąft.11ust. 8 ustąuy P||łuo ztllnóuień publicznych

Na podstawie $ 13 ust' 2 Pkt 9 Statufu Archiwum Państwowe8o w Krakowie
wprowadzonego Decyzją nr 2 Nl.czel e8o Dlrektlfi Archiuóu Państwowych z dnia
18s fy .zn ia  )008 t  ( /  po/n '  / f i ' )  /  a t  za  d  zd  m .o  nas tęPuje|

s1
Wprowadzam Reglłlnmin udzielania przez Archiwuru Nąroc]owe w Krąkowie ząmowień ną
usługi nieprioryte|owe, k!ótych warŁość nie przekracza hlot okreśIonych 7D przepistlch
wydanych na podstcłuie art' 1.1 ust. B llstąuy Prffi,o zcLmóuień publiunych, stanowiący
załącznik do niniejszego Zarządzenia.

s2
wchodzi w życie z dniem podpisania.

s3
obowiązuje na czas PlzePlowadzenia Postępovr'ania o udzielenie
publicznego na świadczenie usfug prawnych w zakresie działań

z Plowadzeniem inweslyąi Budouą r|owej siedziby Archiwuru Narorlowego

Zatządzetie

Zarządzenie
zamówienia
związanych
w Krakowie.
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@,-
wn\



zatącznik do zarządzen'a m 19
Dyrektora A.chiwum Neodowego w Krakowie

, dnia {''{'' kwietnia 2o16.oku

Regulamin
lldzielalla przez Archivr'um Narodowe w Klakowie

zamówień na usługi niepriorytetowe,
których wartość nie przekracza kwot okleślonych w przepisach wydanych

na podstawie alt. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

s1
1' Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki plzePlowadzania PostęPowań

o zamówienia na uslugi niepriolytetowe w IozumieniLl ust|Luy z d|1ią 29 stycz\ia
2aa4 r' Prąwa ząmówień publicznych (Dz. U. z 2075 |. Poz' 21'64, z późn' zrr..) '

2' Re8ulamin oPlacowano na Podstawie att' 5a ust|:łwy z dnh 29 stlcznia 2004 f' Ptąua
z|11,11ówień publicznych (Dz. U. z 201,5 t' poz' 2164, z Póżn. f]l\.).

3. Ilekroć w Regulamjnie jest mowa o:
. l '  Zd m.l\Ą i. l j .]. ) m - o/nd\ /d ro A rcniV1lIm Narodon e w Kralorn ie;
b) Kierowniku Zanawiającego oznacza Ło Dyrektora Archiwum Nalodowego

w Krakowie;
c) famóJvienju - oznacza to zamóIvienie na usfugi niepriorytetowe w lozrLmieniu

ustawy Prawo zamowleń prrblicznycĘ którego waltość nie przekracza kwot

określonych w przepisach wydanych na Podstawie alt' 11 ust. 8 ustawy Plawo
, ) ńńk ] i pń  ń l 1h l i . ' n v .h '

d) Wykonawcy _ ofnacza to osobę fizyczną iub prawną która złożyła ofertę
w Postępowaniu o udzjelenie zamówieńa na usługę niePriolyietową.

s2
1' Wsfcfęcie postępowania ogłasza Zama1Ą'iająĆy z chwilą upublicznjenia na stlonie

podniotowej Biuletynu Informacji Pubiicznych orar swojej stronie internetowej

o8łoszenia o zamówieniu-
2' ogłoszenie o wszczęciu postępowańa wywiesza się rówŃeż na tablicy og]łoszeń

w siedzibie Zamawiające8o.
3' Ogłoszenie zawiera co najmniej:

a) termin składanla ..,tert uwzg1ędniający czas niezbędny do Przy8otowania
i fIożeJ1iJ o erty jed|]. l l  n:P Lro|),/y ni., 5 dni robocfych'

b) opis przedniotu oraz okreś1enie wie]kości ]ub zakresu zamówienia,
c) lvarunki udziału w PostęPowanlu oraz sposób dokonywania oceny sPełnienia

tych warunków,
d) informację o dokuńentach wymaganych na Potwieidzenie spełniania warunków

udziału,
e) infoImację o sposobie plzygotowania oferty,
f) kryteria oceny ofert.

4' Wzór ogłoszenia stanowj załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.



zalącz11ik da zatza.dzenia !!
Dyrektora Archnvum Nar,ośoł'ego w KLakowi.

z dnia {?. kiliehia 2016 roklr

s3
1. Warunkiem udziafu w postępowaniu jest zlożenie oferty w ].ęzyku Polskim wraz

z dokumentami wyma8anymi ptzez zamawiającego poświadczającymi, że
Wykonawca spełnia warunki udziafu w poŚtęPowaniu'

2. Wykonawca, który nj'e złozy w PostęPowaniu wszystkich wymaganych przez
Zamawiającego dokumentów poświadczających spełnianie warunków udziahl
w PostęPowaniu fostanie lĄYk1uczony z PostęPowania, a jego ołerta fostanle
odrzucona,

3. Wfór oferty wlaz z wzolami oświadczeń przygotowywane są każdorazolvo wedŁlg
specyfiki zamówienia i publikowane na stlonie podmiotowej Biuleiynu Infornacji
Publicznej oraf stronie intelnetowej Zamawiającego wraz z og]loszeniem'

s4
1' Wszystkie osoby wykonujące czynności w PostęPowaniu Po stronie Zamawiającego

podlegają wyłączeniu z tego PosięPowania na podstawie alt. 17 ustawy PIa\Ą'o

zamówień publicznych.
2' Czynności z.wiąfane z Przeplowadzeniem Postępowania wykonuje komisja

Prfetargowa.
3. Przewodniczącego oraz członków komisji, w składzie całkowitym minimum 3 osób

powołuje Kierownik Za:mawia1ącego zatządfeniem wewnęilznym'
4. Tryb pracy komisji plzetar8owej określa Regulamin pracy komisji Przetargo1Ą'ej.
5. P.zewodniczący komisji spoźądza P.otokół z Plzetargu, któIy Powinien zawrelać:

a) informacje o terminie i miejscu ftożenia ofert,
b) oPis Plzedmiotu zamóIvienia,
c) informacje o wykonawcacĘ
d) cenę i inne istotne elementy oteft,
el dane o s|ładzie 1.om.sji przelargorłej'
t) nazwę (rjrmę) i siedzibę albo imię i nazwisko olaz adles wykonawcy

w)  l on ionego  do  udz i e l en ' a  zaTó \Ą  i en id '

6. PIotokoł f Ptfeprowadzonego PostęPowania PodPisują plzewodniczący i cfłonkowie

komisji prretargowej.
7. Protokół podlega zatwieldzeniu plfef Kiero\Ąmika Zamawiającego-

8. ZatwieIdzony proiokół sianoWi podstawę do Zawalcia umowy'
9. WzóI Plotokołu stanowi fałącfnik nI2 do niniejsze8o Regulaminu'

10. Niez\,vłocfnie po zawalciu umowy Zarnawiający famieszcza na stlonie podmiotowej
Biuletynu Infolmacji Publicfnej ofaz swojej stlonie intelnetowej informację

o udzieleniu zamówienia zawieftjącą nazwę (firmę) albo imię i nazwisko

Wykonawcy, z którym zawalto umowę.

s5
1. Do przeProwadfenia PostęPowania wystarczy złożenie jedne].Ważnej ofeńy.
2. Komisjal

a) otwjera koPerty z ofertami dokonuje sfcfegółowej ana]izy ofert,
b) ProPonuje wyk1uczenie z postępowania Wykonawców, kiórzy nie sPełniają

warunków udziału w postęPowaniu za\,\'altych w ogłoszeniu,



7 a| ą,zń| do zar l  ad '  et  .a nrtQ
D\ Pkoid A.cr' wuf \r-oii:::l: 

H",ł:Ji;

c) Ploponuje odlzucenie ofer' która nie spełniają wyma8ań Zamawiającego
Zawaltych w oPisie Plzedmiotu zamówieńa,

d) wybiera najkolzystniejszą ofertę, uwzględniając klyteda oceny oielt podane
w ogrloszeniu,

e) sporządza protokót z Przebiegu PostęPowania'
3. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert PlzedstalĄ'ia taki sam bilans ceny i innych

klytedów oceny o{elt, Zamawiający wybiera ofetę z ceną najniższą'
4' W przypadku ofert z równoważnymi cenami zaf^awiający wzywa Wykonawców,

kióIfy złożyli te ofeli, do złożenia ofert dodatkowych, któIe nie mo8ą zawielać cen
\,. ) żsfych nif faoieroWane We Wcześniejqfych oierta(h'

s6
1' Zawiadomienie Wykonawcy, który wyglał Postępowanią okleślające teimin i mie]'sce

zawalcia umow' powinno nastąpić niezwłocznie Po zatwieldzeniu plotokofu Przez
KieIownika Zamawiające8o'

2. Zawalcie umowy Powinno nastąPić najPóźniej w terminie 10 dni roboczych od dnia

Prf esłania fawiadomienia o wyborze najkorzystniejsfej ofelty.
3. wzó| umowy przygotowywany jest każdoiazowo 1vedhrg specyfiki zamówienia

i publikowany na stronie podmlotowel Biuletynu Informacji Publicznej oraz stronie
intemetowej Zamawiającego wraz z ogłoszeniem.

s7
1' PostęPo1vanie uwaź.'a się za zakońcfone wynikiem ne8atywnym, jeżeli

a l  n i e  wpI i  nę|a  a l l l j eona  o re r ta '
b l  n i e  z l oŻono  żadne jo fe r l y  n i epod le8d j J (e '  od r /ucen iu '
c) cena najkolzystniejszej oferty Przewyi'sfa kwotę, któIą Zamawiający zamierza

Przeznaczyć na sf inansowanie zamówienia,
d) wystąPiła istotna zmiana okolicuności poIĄ'odująca, że udzielenie famówienia nie

\eźy w interesie Zamawiającego czego nie można było prfewidzieć wcześniej.

2. W przypadku zakończe^ia PostęPowania $Ynikiem negatywnym Zamawiający

niezwłocznie za|nieszcfa na stlonie podmiotowej Biuletynu Infolmacji Publicznej

oiaf na swojej stronie intelnetowej infoimację o nie udzieleniu zamówienia'

s8
Wykonawcy mo8ą korzystać ze środków ochrony prawnej na zasadach ogólnych zgodnie
z postanowieniami Dziafu VI ustawy Plawo zamówień Publicznych (dla PostęPowań
o wartości mniejsfej niż kwoty określone w przepisach wydanych na Podstawie art' 11
ust. B ustawy Plawo zamówień publicznych), z uwzględńeniem sPecyfiki tego Postępowania.

se
Zamówienia oPisane w niniejszym paragrafie uwzględniane są w locz.1ym sprawozdaniu
o udzie1onych zamówieniach, o którym mowa w art' 98 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

s10
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ustawy
Plawo zamówień publicznych Śtosuje się Prfepisy ustawy z dnia 23 klvietnia 1964 r'
Kodeks cywilny.



ZaŁąc2nik fu .l

do Reł|lnni ,.| t1dzielanb p|zeż Atchiuufr Nąto|1fue w Ktąka@ie ząhóuień
na usłułi niEriarytetoue, których @ąrtaść nie prfekrucza k,ot akteślohych fu ptepisaĆ]l

uydafilch a Podst,ie ąrt' 11 ust' 8 ustąuy Prfua zanófuień publicznyĆh

oGŁoszENIE o ZAMoWIENIU

ZAMAWIAJĄCY

NAZWA I ADRES:

Archiwum Narodowe w Krakowią

30'960 Kraków, ul. Sienna 16

tel 1.2 422 4A 94, fax. 1f 421 35 44

Adles sbony intelnetowej zamawiającego: w.ww'ank.gov.Pl

TERMIN SKŁADANIA oFERT

Termin składania ofeń upĘwa dnia ' ' ' . ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '  o 1od'z. .... ' ' ......,

miejsce: Archiwum Nalodowe w Klakowie, 30-960 Kraków, ul. Sienna 16, pokójnr 1

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1' Naz.wa nadana zamówieniu

2' Wspólny Słownik Zamówień (CPV)l

3' Rodzaj zamówienia

4. określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

WARUNKI UDZIAŁU I,|r' PoSTĘPowANlU oRAz oPIs sPosoBU DoKoNYWANIA

ocE\} sPEr NIA\IĄ-]-YCĘ']!ABUAśQ.!!

1. Uplawnienia do wykon}.wania określonej dzialalności lub czynności, i€ż€li pPePisy

prawa naktadają obowiązek ich posiadania

- opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

2. Wiedza i doświadĆzenie

. opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku



Załącznik n| 1
da Rełulnfii u udfieldł1ia ptzef AtĆhi1b,ń NatÓdo1ae u Ktakouie ża,ńuieli

flą ustu\i fliEtiaryte|owe, któtlch uąr|ość flie Przekfącza k@at określany(h 10 |lrz.pisąch
wdanych fia pods|ąwie ąrt' 1I ust. E ustau!|Priuo fiwjl)ień p,bliĆzn!(h

3. Potencjał techniczny

- opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

. opis sposobu dokon}.wania oceny sPełniania tego warunku

5. S;,łuacja ekonomiczna i f inansowl

. Opis sposobu dokon1.wania oceny spełniania te8o waiunku

DosTARczYc ł'r'YKoNAI,lr'cY W CELU PoTWIERDZENIA SPEŁNIANIA

1. Uprawnienia do wykon}-wania określonej działalności lub czyrrności, jeżeli przepisy

Prawa nakładaią obowiązek ich posiadania

2. Wiedza i doświadczenie

3. PotenĆjał techniczny

4. osoby zdolne do wykonania zamówienia

5. Sytuacja elonomiczna i finansowa

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO

WYKONANIAUMOWY

INTORMAC]A O SPOSOBIE PRZYGOTOWANIA OFERTY

OWANIU

KRYTERIA OCENY OFERT

ZMIANY UMOWY

nie Pżewiduje się/przewiduje się istotne zmiany Postanowień

treści ofeńy, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

umowy !v stosunk! do

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy olaz określenie warunków zmian:



Zał4eŃkN z
do Res!\aftiil udzie\ania ptzez Archiwun Nąfidaue @ rłąkawie ząmówień

na usługi nieprioryteło@e, któtlch wnttość nie pftekJaczą baot akeślonych w ptzepisac]1
uydąnych fla podstawie ntt. 11 usł ' 8 ustąuly Prnua zafióuień publiczflych

PRoToKoŁ PoSTĘPoWANIA

Zamawiający: Archirnr'um Nalodorn/e w Klakowie

Adres: 30-960 Kraków, ul. Sienna 16

telelon12122 4494, faks: 12 421 35 44

e mail: sekretariat@ank.gov.pl

Nazwa postępowania r.adarr.a przez z amawiającego:

oPTs PRzf DM]oTU zAMoI,łr'IENIA

wARTośĆ ZAMÓWIENIA

W TYM wARToŚc ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH

MIEJscE I TERMIN SKŁADANIA oFERT

Termin składania ofelt uPtynął dnia ... '........ ' ' . ' . ' o godz. ..... ' ' ' ' ' ' ' ........ ,

nriejsce: : Archiwum Narodowe w Krakowie, 30.960 Kraków, ul. Sienna 16, pokój nr 1

oGŁoSZENIE o ZAMoWIENIU

Ogtosrenie ramieszczono:

na stronie podmiotovr'ej Biuletynu Informacji Publicznej w dniu

na tabliry ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu

na stronie intelneiowej Zamalviające8o w dniu

ZMIANY TREScI oGŁoszENIA

4Ą



Za}ącznik nr 2
do Reł \dnhfu ldzieląflią ptzef, Archiuum Nafudaue u Xtakauie znftówień

fla fugi nieptiorytetawe' k|órych udrtość nie pftekt1czą kuot akeśloflrch @ pnepi,ach
uydąnrch fla padstnwie a/t' 1.1 ust' 8 ustdu,! Ptrua zanóuień Publiczfllch

INTORMACJE O WYKONAWCACH

1. ze8tawienie ofeń

Do upĘwu terminu składania ofert złożono:

t na]eży podać nazue Wykonawty)

2. Wykonawcy wykluczeni z postęPowania

3. oferły oduucone

Ó ; rż|1 .^ń^ ^frYkr

(ta\eży podać nazwę Wykonaucy i uzasadnienie odrzucenia)

4. oĆena ofelt

(nalĄ podać nazwę Wykonaucy i uzlskąną punktację)

5. Najkofzystnieiszaofeńa

a. Jako najkorzyskliejszą wyb|ano (podać nazwę (firmę) 14y ,imię i naz@iska

wykonaucy oraz adtes siedziby lub miĄsca zamieszkąnia i cenę brutto):

b. Uzasadnienie wyboru



załącz^ik tt 2
da Regulafrhl udzielania pźez Archiwun Norcda|j'v u Kra}Quie zanówień

na sł qi niep|iarytetowe, których wartość nie Ptzekracu kuot okJeś]anlch u prżEisąĆh
uydąnych ną prdstauie art' .11 ust' 8 ustaw Pft]I,o zanówień Publicznlch

ŚRoDKI ocHRoNY PRA.[,'{NEJ

INFoRMACJE o czYNNoŚcIAcH NowYcH I PowTÓRzoNYcH

DANE o SKŁADZIE KoMISJI

Komisja w składzie:

1..

2.

3.

(hnię i flazuisko)

Prace komisji zakończyły się dnia

Prace komisji oraz wyńk postępowania zatwierdził:

(podpis)

(imię i flazwisko) (podpis)

ZAMÓWIENIA UDzIELoNo

Umowa została zawarta w dniu .................... r '  Z ..................

.D
\ \


