
Zatecenie Nr oA-oR.I10.3. l0 .zotg

Sl4skiego Kuratora Oswiaty

z dnia ..?.9....*ytlSp.y 2or8r.

zmieniaj4ce zalecenie nr OA-OR.110.3.3.2018 z dnia 3l stycznia 2018 r.

w sprawie regulaminu okreSlaj4cego udzielanie zam6wieri na uslugi spoleczne i inne szczeg6lne
uslugi o wartoSci zam6wienia r6wnej lub przekraczaj4cej wyraion4 w zlofych r6wnowartoS6

kwoty 30 000 euro netto do kwoty nieprzekraczaj4cej wyraionej w zlotych
r6wnowarto6ci 750 000 euro netto

Podstawa prawna :

I' Art' l38o ustawy z drtia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowieri publicznych lDz.tJ. z 20lj
poz. 1579 zpoin. zm.l.

2. Rozporz4dzenie Prezesa Rady Ministr6w w sprawie Sredniego kursu zlotego w stosunku
do euro stanowi4cego postawg przeliczania warto5ci zam6wiefl publicznych lDz. tJ. z20l?,
po2.24771.

3' Art. 44 ust' 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych lDz. lJ. z 2017
po2.20771.

4. Regulamin Organizacyjny Kuratorium Oswiaty zatwierdzony przezWojewodg Sl4skiego.

zalecam :

1' W zaleceniu Nr OA-OR.110.3.3.2018 z dnia 3l stycznia 2018 r. w sprawie regulaminu
okreSlaj4cego udzielanie zam6wieri na uslugi spoleczne i inne szczeg6lne uslugi o wartoSci
zam6wienia r6wnej lub przekracza.lqcej wyralonq w zlotych r6wnowarto66 kwoty 30 000
euro netto do kwoty nieprzekraczajqcej wyraZonej w zlotych r6wnowartoSci 750 000 euro
netto wprow adzam nastgpuj4ce zniany :

l) W zal4czniku nr I do Zalecenia Nr OA-OR.110.3.3.2018 Sl4skiego Kuratora Oswiaty
z dnia 3 I stycznia 2018 r. $ 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,2' Osoby wykonuj4ce czynno5ci w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia skladaj4, pod

rygorem odpowiedzialno5ci karnej oraz odpowiedzialnoSci za naruszenie obowi4zk6w
pracowniczych za zaloilenie falszywego o5wiadczenia, w formie pisemnej oSwiadczenie
o braku okoliczno5ci wyl4czajqcych od wykonywania czynnoSci w postgpowaniu. Wz6r
oiwiadczenio stanowi zalqcznik nr 4 niniejszego regulaminu. "

2) Zalqcznik nr 4 do Zalecenia Nr OA-OR.110.3.3.2018 Sl4skiego Kuratora O6wiaty
z dnia 3l stycznia 2018 r. otrzymuje brzmienie ustalone w zalqczniku do niniejszego
zalecenia.

2. Zobowi4zujg pracownikow Oddziaiu Logistyki i Program6w Oswiatowych do zapoznania sig,
przestrzegania i stosowania niniejszego zalecenia.

3' Nadz6r nad realizaciq niniejszego zalecenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu
Organ izacyj no-Adrn in istracyj nego.

4. Zalecenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.



Zal4cznil<t z

wz6r oswiadczenia o braku okolicznosci wyl4czajqcych od wykonywania czynnosci w postgpowaniu

Otrrymuj4:

- Oddzial Logistyki i program6w Oswiatowych
- Oddzial Zarzydzania Organizacjq
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