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R-BP-SOP.014.1.16.2018 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 16/2018 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 21 lutego 2018 r. 

 

w sprawie sposobu prowadzenia postępowań, zawierania umów i wydatkowania środków 

finansowych dla zamówień poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 

(dalej: ustawa Pzp) i objętych projektem współfinansowanym z Unii Europejskiej w 

perspektywie finansowej na lata 2014-2020 (dalej: projekt) 

 

§ 1 

Przeprowadzanie postępowań, zawieranie umów i wydatkowanie środków finansowych w 

ramach projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej, ma być prowadzone dla zamówień 

powyżej progu stosowania ustawy Pzp zgodnie z zapisami ustawy Pzp, natomiast dla zamówień 

poniżej progu stosowania ustawy Pzp zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: 

Wytyczne). 

§ 2 

1. Wszelkie wydatki o wartości powyżej 50 000 zł netto w ramach projektu muszą być 

ponoszone  

w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego 

traktowania wykonawców. 

2. Spełnienie tych wymogów następuje w drodze zastosowania ustawy Pzp lub zasady 

konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi. 

 

§ 3 

1. Wszelkie wydatki o wartości od 20 000 zł netto do 50 000 zł netto włącznie w ramach 

projektu muszą być ponoszone w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny. 

2. Spełnienie tych wymogów następuje w drodze przeprowadzenia i udokumentowania 

rozeznania rynku zgodnie z Wytycznymi. 

 

§ 4 

Wszelkie wydatki o wartości poniżej 20 000 zł netto w ramach projektu muszą być ponoszone 

zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych obowiązującym w Uczelni. 
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§ 5 

Możliwe jest niestosowanie procedur określonych w niniejszym Zarządzeniu, jedynie w 

przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz Wytycznych. 

 

§ 6 

Niniejsze Zarządzenie w zakresie obiegu umów w Uczelni pozostaje w zgodności z zapisami 

Zarządzenia Nr 17/2004 Rektora Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu z dnia 19 maja 2004 r. 

w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu umów, nowego wzoru umowy zlecenia, umowy o 

dzieło oraz umowy o przeniesienie praw autorskich do utworu dydaktycznego oraz obiegu 

powyższych dokumentów oraz Procedurą obiegu umów będących wynikiem postępowań 

przeprowadzanych przez Dział Zamówień Publicznych o nr K-WPO-011.1.1.2018 z dnia 21 

lutego 2018 r.  

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  Rektor 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
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