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ZARZĄDZENIE NR 355/2011
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 15.03.2011

w sprawie zwolnienia od stosowania Regulaminu udzielania zamówień publicznych w 
Urzędzie  Miasta  Krakowa  wprowadzonego  zarządzeniem  Nr  3325/2010  Prezydenta 
Miasta  Krakowa  z  dnia  29  grudnia  2010  roku  w  przypadku  udzielania  zamówień 
publicznych w zakresie  usług redakcji  gazetek  dzielnicowych,  redakcji  informatorów 
dzielnicowych oraz redakcji kolumn informacyjnych publikowanych na łamach prasy 
lokalnej o wartości przekraczającej równowartość kwoty 14.000 euro.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001r.  Nr  142,  poz.  1591 z  późn.  zm.)  oraz  § 1 ust.  4  Regulaminu udzielania  zamówień publicznych  w 
Urzędzie Miasta Krakowa, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 3325/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z 
dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie 
Miasta Krakowa zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wyraża  się  zgodę  na  zwolnienie  z  obowiązku  stosowania  Regulaminu  udzielania 
zamówień publicznych wprowadzonego zarządzeniem Nr 3325/2010 Prezydenta Miasta 
Krakowa  z  dnia  29  grudnia  2010  roku,  zwanego  dalej  Regulaminem,  do  zamówień 
publicznych  w  zakresie  usług  redakcji  gazetek  dzielnicowych,  redakcji  informatorów 
dzielnicowych  oraz  redakcji  kolumn  informacyjnych  publikowanych  na  łamach  prasy 
lokalnej, udzielanych na podstawie art. 5 ust. 1 i 1a oraz art. 67 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 
113, poz. 759 z późn. zm.) w ramach zadań budżetowych uznanych przez Dzielnice za 
priorytetowe  pn.  „Komunikacja  z  mieszkańcami  Dzielnicy”,  których  realizatorem jest 
Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa.

2. Zwolnienie  nie  dotyczy  wykonywania  określonych  Regulaminem  obowiązków 
związanych z planowaniem i sprawozdawczością w zakresie zamówień publicznych.

§ 2

Zobowiązuje  się  Dyrektora  Kancelarii  Rady  Miasta  i  Dzielnic  Krakowa  do  zachowania 
zgodności  postępowania  o  udzielenie  zamówień  publicznych,  o  których  mowa  w §  1,  z 
obowiązującymi  przepisami  prawa,  w szczególności  z  ustawą z  dnia  29  stycznia  2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) 
oraz prowadzenia dokumentacji, zgodnie z wzorami druków ZP stanowiącymi załączniki do 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).
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§3

Do  wykonywania  w  toku  postępowania  czynności  przekazanych  Regulaminem  do 
kompetencji  odpowiednio  Dyrektora  Magistratu  (§  4),  kompetencji  kierownika  Oddziału 
Zamówień Publicznych (§ 6 ust. 2 i 3) oraz kompetencji członków komisji (§ 8), upoważnia 
się Dyrektora Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa lub osobę go zastępującą. 

§ 4

Zobowiązuje  się  Dyrektora  Kancelarii  Rady  Miasta  i  Dzielnic  Krakowa do  sporządzenia
i  przekazania  do  Oddziału  Zamówień  Publicznych  rocznego  sprawozdania  o  udzielonych 
na podstawie niniejszego zarządzenia zamówieniach publicznych zgodnie z obowiązującym 
Regulaminem.

§ 5

Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Dyrektorowi  Kancelarii  Rady  Miasta  i  Dzielnic 
Krakowa.

§ 6

Traci moc zarządzenie Nr 2293/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dn. 2 listopada 2006 r. w 
sprawie zwolnienia z obowiązku stosowania Regulaminu udzielania zamówień publicznych w 
Urzędzie Miasta Krakowa w przypadku udzielania zamówień publicznych w zakresie usług 
redakcji gazetek dzielnicowych, redakcji informatorów dzielnicowych oraz redakcji kolumn 
informacyjnych  publikowanych  na  łamach  prasy  lokalnej  o  wartości  przekraczającej 
równowartość kwoty 6 000 euro ( z późniejszymi zmianami).

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


