
 

 

Zarządzenie Nr 31/VIII/2021 

Burmistrza Miasta Milanówka 

    z dnia 19 lutego 2021 r. 

 

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 2/VIII/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie 

przyjęcia regulaminów udzielania zamówień w Urzędzie Miasta Milanówka. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), zarządzam co następuje:  

 

 

§1 

W Regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 

130 000,00 zł netto obowiązującym w Urzędzie Miasta Milanówka stanowiącym 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/VIII/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie 

przyjęcia regulaminów udzielania zamówień w Urzędzie Miasta Milanówka nowe 

brzmienie otrzymuje zapis zawarty w §8 ust. 6 pkt 1) : 

,, §8 ust. 6 pkt 1). Dokument Zamówienia wg zał. nr 3 do Regulaminu, przy czym 

zawiera on w szczególności: określenie przedmiotu zamówienia, nazwy wykonawcy, 

ceny, terminu realizacji, warunków oraz terminu płatności, potwierdzenie oraz 

oznaczenie daty odbioru druku zamówienia przez Wykonawcę, przy czym za 

potwierdzenie przyjąć należy nie tylko własnoręczny lub elektroniczny podpis 

wykonawcy ale również potwierdzenie w formie elektronicznej (wiadomość e-mail), 

wydruk ze strony internetowej potwierdzający złożenie zamówienia lub inny dokument 

uprawdopodabniający fakt przyjęcia zamówienia przez Wykonawcę. Druk zamówienia 

musi zostać skierowany przez pracownika merytorycznego do akceptacji Kierownika 

komórki, pracownika Zespołu ZP, Skarbnika i Kierownika Zamawiającego’’. 

 

§ 2 

W Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości równej 

lub przekraczającej 130 000,00 zł netto w Urzędzie Miasta Milanówka stanowiącym 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/VIII/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie 

przyjęcia regulaminów udzielania zamówień w Urzędzie Miasta Milanówka nowe 

brzmienie otrzymuje zapis zawarty w §5 ust. 3: 

„ §5 ust. 3. Komórka merytoryczna jest zobligowana do przedłożenia Zespołowi ZP 

danych niezbędnych do sporządzenia raportu z realizacji zamówienia, o którym mowa 

w art. 446 ustawy Pzp, danych niezbędnych do sporządzenia ogłoszenia o wykonaniu 

umowy, o którym mowa w art. 448 ustawy Pzp. Przy czym dane  muszą zostać 

przekazane do Zespołu ZP w terminie maksymalnie 10 dni: 

 

1)  licząc od dnia sporządzenia protokołu odbioru lub uznania umowy za wykonaną 

albo rozwiązania umowy w wyniku złożenia oświadczenia o jej wypowiedzeniu 

albo odstąpieniu od niej,  w przypadku danych potrzebnych do sporządzenia 

raportu, 

2) -licząc od dnia wykonania umowy tj. sporządzenia protokołu odbioru, w 

przypadku danych potrzebnych do sporządzenia ogłoszenia o wykonaniu.’’ 

 

§ 3 

       Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta 



 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu wydania. 

 

Burmistrz Miasta Milanówka 

    

Piotr Remiszewski  

 

Przygotowała: Joanna Sierpińska  


