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Załącznik nr 6 
do Regulaminu zamówień publicznych 

 
Numer sprawy   Data  
 

 
 
 
 
 
 

pieczątka jednostki organizacyjnej 

   

 

DOKUMENT OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA1 
 

Zgodnie z art. 28 ustawy Pzp podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy 
bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością2. 

Nazwa planowanego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego zamówienia: 

 

Wartość szacunkowa zamówienia została 
ustalona na kwotę PLN NETTO: 

 

Ustalenia wartość zamówienia dokonano na 
podstawie3: 

 

Czy przewidywane są zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 74 ustawy Pzp – TAK/NIE. 
Jeżeli TAK, to w jakiej wysokości została uwzględniona wartość netto tych zamówień przy ustalaniu wartości szacunkowej 
zamówienia: …………….. PLN 

Czy przewidywane są zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 85 ustawy Pzp – TAK/NIE. 

Kwota (PLN BRUTTO), którą Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia: 

 

Imię i nazwisko osoby dokonującej ustalenia 
wartości zamówienia: 

 

 

   

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za zamówienie 

(pieczątka i podpis) 

  

 

                                                 
1 Zgodnie z art. 36 ustawy Pzp Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 
przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są 
roboty budowlane, z tym że w przypadku zamówień udzielanych w częściach powyższe terminy odnoszą się do wszczęcia pierwszego z postępowań. 
2 Art. 30 ust. 1 Jeżeli zamawiający planuje udzielić zamówienia na roboty budowlane lub usługi w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub dopuszcza 
możliwość składania ofert częściowych, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.  
ust. 2 W przypadku gdy zamawiający planuje nabycie podobnych dostaw, wartością zamówienia jest łączna wartość podobnych dostaw, nawet jeżeli zamawiający udziela zamówienia w 
częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  
3 Należy wskazać, na jakiej podstawie oszacowano wartość zamówienia. W przypadku dostaw i usług np. na podstawie ubiegłych umów zwaloryzowanych o wzrost cen rynkowych i 
inflację, w oparciu o rozeznanie rynku mające na celu oszacowanie wartości zamówienia na podstawie ofert rynkowych, na podstawie średnich cen katalogów dostępnych na stronach 
internetowych wykonawców itp. W przypadku robót budowlanych zgodnie z art. 34 ustawy Pzp na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na podstawie dokumentacji 
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
lub planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest 
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. 
4Zaznaczyć TAK, w przypadku planowania udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu  wykonawcy usług lub robót budowlanych, 

zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.  
5 Zaznaczyć TAK, w przypadku planowania udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy. 


