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……………………………………………………………………………………… 
nazwa komórki organizacyjnej           
          Załącznik nr 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
WNIOSEK 

 
o dokonanie dostaw, usług i robót budowlanych nieprzekraczającej równowartości kwoty  30 000 euro 

   
1. Opis przedmiotu  zamówienia:  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Wartość zamówienia: ustalono w dniu ……………………. r. na kwotę …………………..… zł (bez podatku VAT), co stanowi 

wartość mniejszą niż kwota progowa (30 tys. €)*.  Wartość z uwzględnieniem podatku VAT …………………………… zł 

 

3. Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia : na podstawie (np.: rozeznanie rynku przez internet , 
telefoniczne, itd. )       
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
4. Propozycja dotycząca wykonawców , do których można skierować zapytanie ofertowe: 

 
1) .............................................................. 
2) …………………………………………………………… 
3) ………………………………………………………….. 

 
5. Forma wyboru wykonawcy zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości 

nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych wyrażonej w złotych 

równowartość kwoty 30 000 euro (wypełnia dział AGiZ ) ** 

1) Zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej AM 

2) Przekazanie zapytania ofertowego co najmniej do trzech wykonawców 

3) Zebranie co najmniej trzech ofert publikowanych na stronie internetowej 

4) Zamówienie z wolnej ręki 

5) Inne formy ………………………………………………………………………. 

 

6. Termin realizacji zamówienia: ………………………………………………………. r. 

7. Wymagania odnośnie wykonawców: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8.   Inne istotne informacje dotyczące wymogów w zakresie konfiguracji technicznej, wyszczególnienia dodatkowych      
usług   i  prac, które mają być wykonane w ramach zamówienia, wymagań serwisowych i gwarancyjnych, odbioru 
sprzętu, w tym zasad i procedury odbioru jakościowego (załączyć do wniosku) : …………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9.   Wskazanie osób do kontaktu z wykonawcami (z numerami telefonów służbowych): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

10. Źródła finansowania:   
I. Środki  z subwencji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:  ** 

1)   Utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego            

dydaktyka  

ogólnouczelniane  

   

  

 2)  Utrzymanie i rozwój potencjału badawczego : ** 
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     Kierownik projektu : …….………………………………………………………………………………………………………………………………………   

     Nazwa projektu: ……………....….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  3) Środki na utrzymanie Domu Studenta** 

 

II. Środki z dotacji MK i DN na działalność  artystyczną: ** 

 

 

III. Środki z programów operacyjnych oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania: ** 

Nazwa i nr umowy o dofinansowanie projektu  : ……………………………………………………………………………………………………… 

Pozycja z harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy : ……………………………………………………………………………………… 

Nazwa i nr zadania z harmonogramu : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

IV. Środki własne Uczelni ** 

studia stacjonarne płatne  

inne formy kształcenia  

biblioteka   

  

 

Załączniki:   
 
a)……………………………………………. 
 
b)………………………………………….. 
 

 
 
  

………………………….. dnia ……………………… r .                                                              ………………………………….. dnia ………………… r. 
 
 
 ………………………………………      ………………………………………………………… 
           (podpis wnioskującego)                       Akceptacja Dziekana(Kier. komórki organizacyjnej) 

  
 
 
 

                              Kwestor        Rektor /Kanclerz 
Potwierdzenie zabezpieczenia w planie:  
        potwierdzam/nie potwierdzam  
 
 
     ………………………………………………                                   …………………………………………………………..  
           ( Data i podpis Kwestora)                  (Data i podpis Rektora/Kanclerza) 

 
 
 
 
 
* kurs euro wg aktualnego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę 
przeliczenia wartości zamówień publicznych.   
 

** proszę we właściwej kratce zaznaczyć   X  


