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         Warszawa 03-01-2021 r. 

 

 

Procedura zakupów Instytutu Kryminalistyki Polskiego Towarzystwa 

Kryminalistycznego sp. z o. o. dotycząca realizacji projektu badawczo-rozwojowego p.t. 

„Inteligentny system do identyfikacji fałszerstwa cech biometrycznych pisma ręcznego” 

DOB-SZAFIR/06/A/042/01/2020 

 

1. Celem procedury jest określenie zasad, na jakich realizowane są zakupy w spółce 

Instytut Kryminalistyki Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego sp. z o. o. (dalej 

IK PTK) zgodnie zapisami umowy nr DOB-SZAFIR/06/A/042/01/2020na realizacje 

projektu finansowanego przez NCBiR pt. „Inteligentny system do identyfikacji 

fałszerstwa cech biometrycznych pisma ręcznego”.  

2. Podstawą do wprowadzenia niniejszej procedury są zapisy §19. „Konkurencyjność 

wydatków” powyższej umowy DOB-SZAFIR/06/A/042/01/2020. 

3. Niniejsza procedura swoim zakresem obejmuje zakup dostawy lub usługi, określonej 

zgodnie z zapisami przedmiotowej umowy, w kategorii kosztów kwalifikowanych § 

14. 

4. Koszty ponoszone w Projekcie są kwalifikowane pod warunkiem łącznego spełniania 

następujących warunków:  

a. są niezbędne do zrealizowania celów Projektu, 

b. są zgodne z Kosztorysem Projektu, 

c. zostały poniesione w okresie realizacji Projektu, 

d. zostały poniesione zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki finansowej, w 

szczególności najkorzystniejszej relacji nakładów do rezultatów. 

5. Wszystkie koszty kwalifikowalne muszą być ponoszone z zachowaniem zasad 

uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości oraz przy braku konfliktu interesów 

rozumianego jako brak bezstronności i obiektywizmu w związku z wykonaniem 

Umowy.  

6. IK PTK, jako podmiot nieobjęty trybem udzielania zamówień publicznych na 

podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (po nowelizacji art. 4 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r.) Prawo zamówień publicznych udziela zamówień 

publicznych według zasad i procedury określonej w §19 ust. 3÷17. 

7. IK PTK, udzielając zamówień publicznych o wartości powyżej 10 000 zł (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych) netto, a poniżej 120 000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy 

złotych) netto,  tj. bez podatku od towarów i usług VAT, udziela zamówienia 

publicznego w oparciu o zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców, jawności, gospodarności, bezstronności oraz obiektywizmu. 

8. Zakupy o wartości poniżej 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) netto są 

dokonywane z wolnej ręki, z uwzględnieniem korzystniejszej ceny i warunków 

zakupu. 
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9. W przypadku realizacji w ramach Projektu zakupu jednego asortymentu towarów, 

usług lub robót budowlanych od jednego dostawcy towarów, usług lub robót 

budowlanych o wartości wyższej niż lub równej 120.000,00 zł  netto (słownie: sto 

dwadzieścia tysięcy złotych):   

a. IK PTK zobowiązany jest do wysłania zapytania ofertowego do co najmniej 

trzech potencjalnych wykonawców, posiadających w dacie doręczenia 

zapytania lub dacie udzielenia zamówienia zdolność techniczno-organizacyjną  

do wykonania przedmiotu zamówienia. Uznaje się za prawidłowo wykonane w 

przypadku wysłania zapytania lub udzielenia zamówienia podmiotowi 

spełniającemu poniższe przesłanki:  

1) niepowiązanego lub niebędącego jednostką zależną, współzależną lub 

dominującą w relacji z IK PTK lub z jego podwykonawcami w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r.  o rachunkowości;  

2) niebędącego podmiotem pozostającym z IK PTK lub z jego 

podwykonawcami lub członkami ich organów w takim stosunku 

faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co 

do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności 

pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa  do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy 

towaru lub usługi;  

3) niebędącego podmiotem powiązanym ani podmiotem partnerskim w 

stosunku do Wykonawcy lub Współwykonawcy w rozumieniu 

rozporządzenia nr 651/2014;  

4) niebędącego podmiotem powiązanym osobowo z Wykonawcą lub 

Współwykonawcą  w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy o VAT.   

b. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia na swojej stronie internetowej 

oraz w swojej siedzibie powyższego zapytania ofertowego, które powinno 

zawierać w szczególności opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny oferty 

oraz termin składania ofert i realizacji zamówienia.  

c. W przypadku, gdy pomimo wysłania zapytania ofertowego do co najmniej 

trzech potencjalnych wykonawców, IK PTK otrzyma tylko jedną ofertę, uznaje 

się zasadę konkurencyjności za spełnioną, pod warunkiem udokumentowania 

wysłania przez IK PTK zapytania ofertowego, zgodnie z zasadami 

określonymi powyżej.  IK PTK jest zobowiązany do złożenia oświadczenia w 

tym zakresie. 

10. W przypadku realizacji zamówienia o wartości określonej w p. 9, IK PTK 

zobowiązany jest do powołania Komisji ds. oceny ofert, której przedstawia  

dokumentację potwierdzającą upublicznienie zapytania ofertowego (wysłanie trzech 

zapytań ofertowych oraz zrzut ekranu potwierdzający umieszczenie zapytania 

ofertowego na firmowej stronie www) oraz ofert złożonych przez potencjalnych 

wykonawców /dostawców/ w odpowiedzi na powyższe zapytanie ofertowe. 

11. W przypadku realizacji zamówienia o wartości określonej w p. 9, wyboru dostawcy 

(na podstawie zgłoszonych ofert) dokonuje Komisja ds. oceny ofert, uwzględniając 
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korzystniejszą cenę, czas i warunki zakupu. W przypadku, gdy pomimo wysłania 

zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych podwykonawców, otrzyma 

tylko jedną ofertę, uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną, pod warunkiem 

udokumentowania wysłania zapytania ofertowego oraz złożenie oświadczenia w tym 

zakresie. 

12. Powyższa Komisja przedstawi Zarządowi IK PTK protokół wyboru dostawcy 

(zgodnie z obowiązującym wzorem) wraz z otrzymanymi ofertami cenowymi oraz  

dokumentacją. 

13. W przypadku realizacji zamówienia o wartości określonej w p. 9, IK PTK 

zobowiązany jest do upublicznienia informacji o wyniku prowadzonego postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego poprzez zamieszczenie protokołu z 

postępowania na swojej stronie internetowej. 

14. Tryb i zasady realizacji zamówienia o wartości określonej w p. 9, na podstawie 

decyzji Zarządu IK PTK  mogą być również stosowane w przypadku zamówień 

publicznych o wartości powyżej 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) netto, a 

poniżej 120 000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) netto,  tj. bez podatku od 

towarów i usług VAT. 

15. Kontrola i monitorowanie zakupów prowadzona jest przy zatwierdzaniu 

zapotrzebowania, protokołu wyboru dostawcy jak również poprzez ciągłą kontrolę 

kosztów dokonywaną przez kierownika zespołu badawczego i Zarząd Spółki. 

 
 

Prezes Instytutu Kryminalistyki 

Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego 

dr hab. prof. ucz. Mieczysław Goc 
 


