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R/DOP-014-1-63/12 
ZARZĄDZENIE NR 63/2012 

REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 

z dnia 7 września 2012 r. 

w sprawie zakupów sprzętu komputerowego  
i zmian w Regulaminie udzielania zamówień publicznych 

 
 § 1 

Z dniem 7 września 2012 r.  zakupy sprzętu komputerowego zostają przeniesione z Działu Zamówień 
Publicznych do Centrum Informatyki.  

 
§ 2 

1. Zmianie ulega następujący zapis w Regulaminie udzielania zamówień publicznych: 
w Rozdziale 8 pkt 3 ppkt 2:  

„Wniosek na zakup sprzętu komputerowego sporządza DZP na podstawie otrzymanych  
zapotrzebowań (z potwierdzeniem posiadania środków i złożonych w wymaganych  terminach 
oraz formie podanej na stronie DZP).” 
otrzymuje brzmienie: 
„Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego 
zakupu sprzętu komputerowego sporządza Centrum Informatyki (CI), na podstawie 
sporządzonych przez siebie prognoz zapotrzebowań oraz zgłoszonych przez komórki 
organizacyjne zamówień.” 

 
2. Dyrektor Centrum Informatyki określi zasady obiegu dokumentów związanych z zamawianiem  

i rozliczaniem sprzętu komputerowego. 
 

3. Ponadto w Regulaminie udzielania zamówień publicznych wprowadza się następujące zmiany: 
1) zapisy pkt 3  i 4 w  Rozdziale 7 otrzymują brzmienie: 

„3. W przypadku, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota określona dla danego 
przedmiotu zamówienia w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy, 
Zamawiający może powołać Komisję przetargową. Natomiast gdy wartość zamówienia jest 
równa lub większa od wyżej określonej kwoty Zamawiający zobowiązany jest do powołania 
Komisji przetargowej w co najmniej trzyosobowym składzie.  

4. Komisję przetargową powołuje Rektor  lub osoby wymienione w rozdz. 5 ust 3 i 5 w formie 
odrębnego zarządzenia, natomiast w przypadku zamówień których wartość jest większa niż  
kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Komisję przetargową 
powołuje Rektor.”. 

2) w rozdziale 10 zamieszcza się dodatkowy pkt 4 a o następującej treści: 

 
ul. Komandorska 118/120, 53‐345 Wrocław
tel. 71 368 01 00 • fax  71 3672778 
e‐mail: 
www.ue.wroc.pl 



 

 

Rektor

ul. Komandorska 118/120, 53‐345 Wrocław
tel. 71 368 01 00 • fax  71 3672778 
e‐mail: 
www.ue.wroc.pl 

„1. W przypadku, gdy rodzaj zamówienia spełnia przesłanki dot. zamówienia z wolnej ręki  
wyszczególnione w ustawie Pzp komórka zamawiająca dokumentuje  udzielenie  zamówienia 
danemu wykonawcy na zmodyfikowanym  zał. nr 5, opisując sytuację faktyczną i podając 
dane Wykonawcy.  

2. Dopuszcza się udzielenie zamówienia po przeprowadzeniu przetargu ustnego lub w formie 
elektronicznej dokumentując to  na zmodyfikowanym zał. nr 5 oraz opisując sytuację 
faktyczną i podając dane uczestników przetargu.”. 

 
4.  Pozostałe zapisy w Regulaminie zamówień publicznych nie ulegają zmianie. 
 

§ 3 
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                             
 
 
                             Rektor 
 
 

        prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz 
 
 
 
Otrzymują: 

1. wg rozdzielnika 


	ZARZĄDZENIE NR 63/2012
	REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
	Z dniem 7 września 2012 r.  zakupy sprzętu komputerowego zostają przeniesione z Działu Zamówień Publicznych do Centrum Informatyki. 
	1. Zmianie ulega następujący zapis w Regulaminie udzielania zamówień publicznych:
	w Rozdziale 8 pkt 3 ppkt 2: 
	1) zapisy pkt 3  i 4 w  Rozdziale 7 otrzymują brzmienie:




