
Zakupy poniżej 14.000 euro 

Strona | 1 

BIBLIOTEKA ZAMÓWIEO PUBLICZNYCH 

 

Małgorzata Skóra, Mariola Kubicka, Justyna 
Andała-Sępkowska 
 

Zakupy poniżej 

14.000 euro 

– praktyczne aspekty  
ich dokonywania 

 

 

 

 
 

 



Zakupy poniżej 14.000 euro 

Strona | 2 

 

 

 

 

Wstęp 

W niektórych jednostkach zamawiających wartość zamówień podprogowych, tj. 

poniżej 14.000 euro, może dochodzić do 80% wartości budżetu. Szacuje się, że 

wartość „drobnych” zamówień w sferze budżetowej wynosi nawet kilka miliar-

dów złotych rocznie. Należy pamiętać, że brak obowiązku stosowania ustawy 

Pzp nie oznacza, iż zamawiający przestaje być związany dyscypliną finansów 

publicznych. Dlatego każda złotówka wydawana przez sektor publiczny powin-

na podlegać szczególnej pieczy.  

W naszej publikacji wskazujemy kierunki działań zalecanych przy organizacji 

zakupów do 14.000 euro. Podpowiadamy sprawdzone i elastyczne rozwiązania, 

które z powodzeniem stosują komercyjne firmy. W prosty sposób mogą one zo-

stać przeniesione na grunt sektora finansów publicznych.  
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Ustawowe regulacje związane ze 

zlecaniem zamówień podprogowych 

Przy dokonywaniu drobnych zakupów należy pamiętać o normie z art. 44 ust. 3 

ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 

r. poz. 885) oraz zasadach udzielania zamówień wynikających z ustawy Pzp.  

Reguły wskazane w powyższych przepisach powinny obowiązywać również w 

postępowaniach podprogowych. Poniżej umieszczamy ich szczegółowy opis 

wraz z przełożeniem na konkretne działania jednostki.   

 

Zasady w praktyce  

Oto krótkie zestawienie obowiązków zamawiającego związanych z opisywany-

mi regułami: 

 Zasada celowego i oszczędnego wydatkowania środków – w prak-

tyce oznacza, że inwestor powinien przeprowadzać rozeznanie ryn-

ku oraz zbierać i porównywać oferty, aby generować oszczędności. 

Należy także weryfikować potrzeby zakupowe inicjatorów zakupu i 

dbać o to, by zamówienia nie były dzielone. Ich agregacja pozwoli 

osiągnąć wymierne korzyści 

 

 Reguła uzyskiwania najlepszego efektu z posiadanych środków – 

zasadę można ująć inaczej słowami: najlepsze to nie zawsze najtań-

sze. Trzeba patrzeć na zakup całościowo. Należy zbadać, jaki jest 

całkowity koszt pozyskania, zainstalowania, użytkowania, utrzy-

mywania dostawy/usługi na przestrzeni czasu. Czasami lepiej kupić 

drożej, aby zaoszczędzić na kosztach eksploatacji i długich ścież-

kach reklamowania sprzętu. 

 


