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UCHWAŁA ZARZ ĄDU PTOP „SALAMANDRA” NR 2011/17/2 

 
TRYB POSTĘPOWANIA PRZY ZAWIERANIU UMÓW W RAMACH PROJEKTÓW 

FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO 
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO,  

W PRZYPADKU KTÓRYCH NA PODSTAWIE UMOWY Z DOTUJĄCYM 
I ODRĘBNYCH PRZEPISÓW NIE STOSUJE SIĘ PROCEDURY PRZETARGOWEJ 

1. Niniejsze zasady obowiązują przy realizacji następujących przedsięwzięć 
realizowanych przez PTOP „Salamandra”: 
a) Reintrodukcja i ochrona susła moręgowatego w Polsce – etap III i etap IV; 
b) Reintrodukcja popielicy w Polsce Zachodniej – etap III; 
c) Reintrodukcja mieczyka błotnego (Gladiolus palustris) w Wielkopolsce – etap I. 

2. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ 
umowy, w przypadku których nie stosuje się procedury przetargowej, należy 
zawierać w sposób oszczędny i celowy, zachowując przy tym formę pisemną, 
chyba, że przepisy szczególne wymagają innej formy szczególnej. Ponadto, jeżeli 
ogólnie przyjętą praktyką jest zawieranie danej umowy bez zachowania formy 
pisemnej, zawarcie umowy może być także potwierdzone dowodem księgowym w 
rozumieniu przepisów o rachunkowości (np. zakup biletów kolejowych, 
autobusowych). Przy zawieraniu wszelkich umów stosuje się zasady określone w 
ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

3. Zakup w sytuacjach opisanych w p. 1. musi być poprzedzony rozeznaniem rynku. 

4. W przypadku jeśli rozeznanie rynku prowadzone jest za pomocą ogłoszenia na 
stronie internetowej Towarzystwa, do zawarcia umowy konieczna jest co najmniej 
jedna ważna oferta. We wszystkich pozostałych przypadkach wymagane są co 
najmniej dwie ważne oferty. 

5. W przypadku wydatków, które są ponoszone na podstawie umów, do których nie 
ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
oraz które nie są zawierane w drodze aukcji albo przetargu w rozumieniu 
przepisów Kodeksu cywilnego, należy, o ile to możliwe, zachowywać dokumenty 
potwierdzające rozeznanie rynku, wskazujące, iż dana usługa, robota lub dostawa 
została wykonana po cenie nie wyższej od ceny rynkowej. 

6. Zasada, o której mowa w ust. 3, nie obowiązuje, gdy wartość usługi lub zakupu 
nie przekracza 2000 zł netto. 

7. Dokumenty potwierdzające dokonanie rozeznania rynku stanowią w 
szczególności: wydruk ogłoszenia o rozeznaniu zamieszczonego na stronie 
internetowej Towarzystwa lub skierowane do potencjalnych wykonawców 
zapytania ofertowe, wraz z otrzymanymi ofertami, czy też wydruki ze stron 
internetowych przedstawiających oferty potencjalnych wykonawców. 

8. Dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku mogą przyjąć w szczególności 
formę: pisma, wydruku listu elektronicznego, wydruku strony internetowej 
przedstawiającej oferty lub informacje handlowe (zawierającego datę wydruku), 
oferty lub informacji handlowej przesłanej przez wykonawców. 

9. Notatki potwierdzające przeprowadzenie rozmów telefonicznych z potencjalnymi 
wykonawcami nie są uznawane za udokumentowanie rozeznania rynku. 


