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Wstęp

Wstęp
Na Państwa ręce przekazuję kolejną książkę z serii „Biblioteczka zamówień publicznych. Procedury krok po kroku”.
Tym razem wydana przez nas pozycja jest poświęcona
dwóm trybom – zapytaniu o cenę i licytacji elektronicznej.
Tryb zapytania o cenę jest jednym z najprostszych trybów
udzielania zamówień publicznych. Jednak ustawa Prawo
zamówień publicznych przewiduje w nim pewne ograniczenia konkurencji. W przeciwieństwie do przetargu
nieograniczonego zastosowanie zapytania o cenę wiąże się
z zawężeniem liczby wykonawców. W tym postępowaniu
zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez
siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert.
Z tego względu, że nie jest to procedura w pełni konkurencyjna, aby móc ją wybrać, trzeba spełnić przesłanki
wskazane w ustawie Prawo zamówień publicznych. Kiedy
można zastosować tryb zapytania o cenę, jak przygotować
procedurę, na jakie elementy należy zwracać uwagę? Na
te wszystkie pytania odpowiada ekspert specjalizujący się
w zamówieniach publicznych.
Kolejna książka z serii „Biblioteczka zamówień publicznych” pozwala swobodnie przejść przez każdy etap tej
procedury.
W książce, którą oddajemy na Państwa ręce, prezentujemy
również specyfikę licytacji elektronicznej. Tryb ten znacząco różni się od pozostałych, dlatego warto dokładnie – krok
po kroku – prześledzić przebieg tej procedury.
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Wstęp
Dzięki całej serii „Biblioteczka zamówień publicznych”
żaden z trybów udzielania zamówień publicznych nie
będzie już zagadką.
Każda z wydanych przez nas pozycji została wzbogacona orzecznictwem, wzorami dokumentów i licznymi
przykładami.
Z poważaniem
Klaudyna Saja-Żwirkowska
redaktor prowadząca
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Zapytanie o cenę

Zapytanie o cenę
– procedura krok po kroku
Zamawiający jest uprawniony do samodzielnego podejmowania decyzji o wyborze trybu udzielenia zamówienia
publicznego, w tym trybu zapytania o cenę. Jednak w
przypadku trybów niekonkurencyjnych, aby móc skorzystać
z konkretnej procedury, konieczne jest spełnienie ustawowych
przesłanek. Zapytanie o cenę to tryb udzielenia zamówienia,
w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych
przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert
(art. 69 ustawy Pzp).

Przesłanki do udzielenia zamówienia
w trybie zapytanie o cenę
Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania
o cenę tylko w przypadkach określonych w art. 10 ust. 2
ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp).
Zatem zastosowanie omawianego trybu jest dopuszczalne
wyłącznie, gdy zamawiający w okolicznościach danej
sprawy wykaże, że wystąpiły przesłanki do jego zastosowania. Trzeba zaznaczyć, iż przesłanki zastosowania
trybu innego niż podstawowy, w tym zapytania o cenę,
nie mogą być interpretowane rozszerzająco (orzeczenie
ETS z 28 marca 1996 r., C-318/94 Komisja Europejska
przeciwko RFN). Tak więc zamawiający muszą się ściśle
trzymać przepisów ustawy Pzp.
Ustawodawca dopuścił w art. 70 ustawy Pzp możliwość
udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenę, gdy
przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
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