
 

G.021.3.2022         

Zarządzenie Nr 25/22 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 12 kwietnia 2022 roku  

 

 

w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku 

  

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574) i § 2 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego 

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku . 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

 

W Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Państwowej Uczelni Zawodowej  

we Włocławku, wprowadzonym zarządzeniem nr 20/22 Rektora Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku z dnia 30 marca 2022 roku (załącznik nr 1 do przywołanego 

zarządzenia), wprowadza się następujące zmiany: 

▪ w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Zaakceptowany Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przez bezpośredniego przełożonego przy 

użyciu Platformy Zakupowej wpływa do Działu Gospodarczego w celu weryfikacji 

poprawności opisów oraz ze względu na potrzebę zastosowania przepisów P.z.p. Pracownik 

DG akceptuje wniosek albo cofa go do Wnioskodawcy w celu uzupełnienia. Po akceptacji 

Kierownika Działu Gospodarczego lub upoważnionego pracownika działu Gospodarczego, 

elektroniczny wniosek wpływa kolejno do Kwestora, a następnie do Dyrektora 

Administracyjnego w celu uzyskania zatwierdzenia Wniosku.” 

▪ w § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Po uzyskaniu akceptacji wniosku, pracownik Działu Gospodarczego realizuje zamówienie 

poza systemem lub wprowadza na Platformę Zakupową zapytanie ofertowe.” 

▪ w § 10 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„W celu realizacji zamówienia, którego wartość nie przekracza 20 000 zł netto, pracownik 

Działu Gospodarczego może: 

1) zrealizować zamówienie poza systemem np. poprzez rozeznanie rynku, negocjacje, 

wykorzystanie propozycji zawartych we wniosku o udzielenie zamówienia, 

rozeznanie lokalnego lub krajowego rynku potencjalnych wykonawców zgodnie  

z zasadą gospodarności i racjonalności wydatków; 

2) umieścić zapytanie ofertowe na Platformie Zakupowej.” 

 

§2. 

 

Tekst jednolity Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.  

 

 

 



§3. 

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się odpowiednia Kierownikowi Działu Gospodarczego  

oraz Kwestorowi. 

 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2022 roku.   

 

Rektor 

Państwowej Uczelni Zawodowej 

we Włocławku 

 

 dr Robert Musiałkiewicz  


