
SCHEMAT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ATH 
 

KROK 1: PLANOWANIE 

Jednostki Organizacyjne ATH do dnia 15 listopada każdego roku składają do Zespołu ds. zamówień publicznych (zwanego dalej „Zespołem”) zestawienie 

planowanych wydatków na dostawy i usługi na kolejny rok kalendarzowy. 

Zespół do 15 stycznia każdego roku publikuje Roczny Plan Zamówień Uczelni. 

KROK 2: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Sprawdzamy czy wydatek został ujęty w Planie: 

a. jeżeli nie ujęty w Planie składamy Wniosek o uruchomienie procedury bez względu na kwotę,   

b. jeżeli ujęty w Planie: 

 

 

Zaznaczony kolorem 

zielonym,  

a jego wartość w Planie  

nie przekracza 5 tys. zł 

Zaznaczony kolorem zielonym,  

a jego wartość w Planie zawiera się  

w przedziale od 5 tys. zł do 30 tys. euro 

Zaznaczony kolorem niebieskim – 

zamówienia, których wartość 

traktowana jest indywidualnie – 

wartością zamówienia jest wartość 

konkretnej dostawy lub usługi. 

Zaznaczony kolorem 

czerwonym – 

zamówienia  

o wartości powyżej 

30 tys. euro – 

postępowanie 

przetargowe 

prowadzone przez 

Zespół ds. zamówień 

publicznych 
Nie ma obowiązku 

składania Wniosku oraz 

przeprowadzania 

rozeznania cenowego. 

1. Należy złożyć Wniosek o uruchomienie procedury. 

2. Po uzyskaniu odpowiedzi z Zespołu przeprowadzamy 

rozeznanie cenowe. 

 

Uwaga! 

Dla zamówień, których jednostkowa wartość przekracza  

20 tys. zł należy sporządzić pisemną umowę. 

 

Dla zamówień,  których jednostkowa wartość przekracza  

50 tys. zł rozeznanie cenowe przeprowadza Zespół  

ds. zamówień publicznych. 

 

Zamówienia, których wartość jednostkowa zawiera się w 

przedziale od 5.000,00 zł do 30.000 euro zwolnione z 

obowiązku przeprowadzania rozpoznania cenowego rynku 

(należy złożyć Wniosek!): 

1. Opłaty za szkolenia pracowników oraz udział  

w konferencjach. 

2. Publikacje artykułów naukowych w specjalistycznych 

czasopismach. 

3. Opłaty patentowe. 

4. Opłaty członkowskie w stowarzyszeniach  

oraz organizacjach. 

5. Opłaty związane z uzyskaniem stopnia lub tytułu 

naukowego. 

6. Wynajem powierzchni na targach naukowych.  

7. Zamówienia dotyczące działalności artystycznej.  

8. Aneksy do istniejących umów – w sytuacji kiedy 

całkowita wartość umowy i aneksów nie przekroczy 

30.000 euro. 

9. Opieka serwisowa nad zakupionym 

oprogramowaniem. 

10. Staże i praktyki studentów zlecane do zewnętrznych 

instytucji. 

11. Opłaty urzędowe, administracyjne itd. 

1. Zamówienia, których wartość nie 

przekracza 5 tys. zł - nie ma 

obowiązku składania Wniosku  

oraz przeprowadzania rozeznania 

cenowego. 

2. Zamówienia, których wartość 

zawiera się w przedziale  

od 5 tys. zł do 30 tys. euro – 

składamy Wniosek i 

przeprowadzamy rozeznanie 

cenowe. 

3. Zamówienia, których wartość 

przekracza 30 tys. euro – składamy 

Wniosek, Zespół prowadzi 

postępowanie przetargowe. 

 

Przykład 1: planujemy udać się  

na szkolenie, którego koszt wynosi 

1200 zł, wartość zamówienia jest 

mniejsza niż 5000 zł nie ma zatem 

obowiązku składania Wniosku oraz 

przeprowadzania rozeznania 

cenowego. 

 

Przykład 2: planujemy zorganizować 

szkolenie dla pracowników, którego 

wartość wynosi 10 000 zł – składamy 

Wniosek.  

 

Przykładowe zamówienia zaznaczone 

kolorem niebieskim: usługi 

hotelarskie, restauracyjne, transportu  

lotniczego, usługi badawcze  

i eksperymentalno-rozwojowe, usługi 

publikacji artykułów naukowych  

w czasopismach specjalistycznych, 

usługi szkoleniowe personelu, itp. 

 

Należy złożyć Wniosek 

o uruchomienie 

procedury wraz z 

opisem przedmiotu 

zamówienia do Zespołu 

ds. zamówień 

publicznych. 

  

 

Roczny Plan Zamówień Publicznych Uczelni na dostawy i usługi dostępny jest w Intranecie. 

 

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Zespołem ds. zamówień publicznych, tel. 8279 293 lub 8279 295. 


