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R/DOP-014-1-36/14 

ZARZĄDZENIE NR 36/2014 
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 23 maja 2014 r. 

w sprawie zmian w Regulaminie udzielania zamówień publicznych  
w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 

 
§ 1 

W Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Ekonomicznym  
we Wrocławiu (załącznik do Zarządzenia Rektora nr 39/2008) wprowadza się następujące 
zmiany: 
 
W Rozdziale 10:  
 

1. Ust . 4 przyjmuje następujące brzmienie: 
„4. Kierownik jednostki (komórki) organizacyjnej zobowiązany jest przeprowadzić  
i udokumentować czynności mające na celu gospodarne, celowe i oszczędne 
wydatkowanie środków publicznych według zał. 5 do Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych (w przypadku zamówień publicznych w przedziale od 10 000 zł brutto  
do 30 000 Euro netto) lub według zał. 7 do Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych (w przypadku zamówień publicznych w przedziale od 2 000 zł brutto do 
10 000 zł brutto).”. 
 

2. Ust. 5 przyjmuje następujące brzmienie: 
„5. Wprowadza się następujące zasady prowadzenia postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego w zależności od progu kwotowego: 
1) w przypadku zamówień publicznych w kwotach poniżej 2 000 zł brutto: 

 kierownik jednostki (komórki) organizacyjnej dokonuje zakupu z zachowaniem 
należytej staranności bez prowadzenia procedury wyboru; 

 fakturę VAT/rachunek wystawioną/y na UE (nie będą przyjmowane paragony) 
należy opisać zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uczelni i zarejestrować  
w rejestrze zamówień publicznych prowadzonym przez jednostkę (komórkę) 
organizacyjną wg wzoru w zał. 6 do Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych; 

 jednostka (komórka) organizacyjna jest zobowiązana do przedstawienia rejestru 
zamówień publicznych w DZP za  każdy kwartał w terminie 10 dni od 
zakończenia kwartału, celem dopełnienia rejestracji tych zamówień;”. 

 

§ 2 
Pozostałe zapisy Regulaminu nie ulegają zmianie. 
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§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 maja 2014 roku.    
    
 
                                                                                                            Rektor  

   
 

  prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz  
 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 7 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych  

 

Otrzymują: 

wszystkie jednostki i komórki organizacyjne 


