ZARZĄDZENIE Nr 2/2012

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha
w Krakowie z dnia 02 stycznia 2012 roku zmieniające Zarządzenie nr 2/2009
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie z dnia 03 lutego
2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania
zamówień publicznych w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(t.j. z 2010 roku Dz. U. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), a także w wykonaniu
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 roku
w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę
przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650),
zarządzam co następuje:

§1
W „Regulaminie udzielania zamówień publicznych” stanowiącym Załącznik nr
1 do Zarządzenia Nr 2/2009 z dnia 03 lutego 2009 roku wprowadza się
następujące zmiany:
1. W § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Orientacyjny, minimalny czas trwania
procedury przetargowej od daty uruchomienia przetargu (ogłoszenia) do
podpisania umowy wynosi:
1) dla zamówień dla dostaw i usług o wartości mniejszej od kwoty
200 000 euro (tj. 803 920 zł netto)‐ minimum 20 dni;
2) dla zamówień na roboty budowlane o wartości mniejszej od kwoty
5 000 000 euro (tj. 20 098 000 zł netto) ‐ minimum 25 dni;
3) dla zamówień o wartości równej lub przewyższającej kwoty wskazane
w pkt 1) i w pkt 2) ‐ minimum 60 dni.
2. W § 4 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Postępowania o zamówienia publiczne,
których wartość w skali Uczelni przekracza wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 14.000 euro – tj. 56.274,40 zł netto, przeprowadza Sekcja
Zamówień Publicznych”.

3. W § 4 ust. 23 dodaje się pkt. 10) o następującym brzmieniu: „Dział
Eksploatacji i Obsługi Obiektów Sportowych w zakresie zakupu sprzętu
sportowego na potrzeby jednostek organizacyjnych uczelni”.
4. Pozostałe zapisy Zarządzenia nr 2/2009 pozostają bez zmian.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Rektor
Prof. dr hab. Andrzej KLIMEK
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