ęłęóRozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 5 czerwca 2003 r.
w sprawie wzoru protokołu postępowania o zamówienie publiczne oraz dodatkowych wymagań, którym musi odpowiadać protokół.
Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664, Nr 113, poz. 984 i Nr 197, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 16) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Protokół postępowania o zamówienie publiczne oprócz elementów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, powinien zawierać:
1) określenie wartości zamówienia, daty jej ustalenia oraz imię i nazwisko osoby dokonującej ustalenia wartości zamówienia;
2) informację o prowadzeniu postępowania na zasadach szczególnych, jeżeli takie nastąpiło;
3) określenie przedmiotu opinii biegłych rzeczoznawców;
4) informację o ogłoszeniach;
5) termin składania ofert;
6) miejsce i termin otwarcia ofert;
7) informację o dostawcach i wykonawcach wykluczonych z postępowania;
8) datę oraz powody unieważnienia postępowania, jeżeli takie nastąpiło;
9) przyczyny niezawarcia umowy w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
10) termin zakończenia prac komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyniku postępowania;
11) informację o dokonaniu czynności nowych lub czynności powtórzonych oraz termin zakończenia prac komisji przetargowej i ostatecznego zatwierdzenia wyniku postępowania, jeżeli takie nastąpiło.


§ 2.
Określa się wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
Protokół postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro 
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§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz.325 i Nr 58, poz. 533)


