Załącznik
do Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 92/2019
z 22 października 2019 r.
Nie dotyczy postępowań w trybie PZP

REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZY WYBORZE DOSTAWCY USŁUG LUB TOWARÓW
W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ EUROPEJSKIEGO JAMBOREE 2020

1. Regulamin postępowania przy wyborze dostawcy usług lub towarów w związku z
organizacją Europejskiego Jamboree 2020 – dalej „Regulamin” jest załącznikiem do
Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 92/2019 z dnia 22 października 2019 r.
2. Zakres Regulaminu
2.1. Regulamin, z zastrzeżeniem jego pkt 8.2., określa zasady postępowania wewnętrznego przy
zawieraniu umów, zasady zawierania umów oraz podział obowiązków w postępowaniach
poprzedzających zawarcie tych umów.
2.2. Przepisy niniejszego Regulaminu stosuje się, gdy przewidywana wartość przedmiotu umowy
przekracza kwotę 130 tys. zł (stu trzydziestu tysięcy złotych) netto lub jej równowartość w
walucie obcej, wedle kursu z dnia skierowania zaproszenia do złożenia oferty.
2.3. Za umowy określone w pkt 2.2. uważa się również umowy na dostarczenie towarów lub
świadczenie usług, tego samego typu przez wiele podmiotów, w przypadku, gdy łączna wartość ́
tych umów przekracza kwotę 130 tys. zł (stu trzydziestu tysięcy złotych) netto lub jej
równowartość ́ w walucie obecnej, wedle kursu z dnia skierowania zaproszenia do złożenia
oferty.
3. Definicje
ZHP – stowarzyszenie Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie (00-491) przy ul.
Marii Konopnickiej 6 – KRS nr: 0000094699, reprezentowane przez Główną Kwaterę ZHP. Jeżeli
w Regulaminie nie wskazano inaczej, zadania ZHP, związane z przedmiotem niniejszego
regulaminu, realizowane są przez Komendanta i Skarbnika Europejskiego Jamboree 2020;
Podmioty związane z ZHP – spółki, lub inne podmioty, w tym w szczególności stowarzyszenia
oraz fundacje, których ZHP jest założycielem, fundatorem lub właścicielem, przez co dla
potrzeb niniejszego Regulaminu rozumie się sytuację, w której ZHP posiada akcje/udziały, czy
też inne prawa związane z członkostwem w danym podmiocie, dające możliwość decydowania
o najważniejszych kwestiach dotyczących tego podmiotu;

1

Umowa – zgodne oświadczenie woli złożone przez strony w formie pisemnej, określające
wzajemne zobowiązania oraz sposób ich wykonania, gdzie jedną ze stron umowy jest ZHP lub
podmiot przez ZHP wskazany.
Najkorzystniejsza oferta - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia
najkorzystniejszy łączny bilans ceny, kosztów eksploatacji, czasu wykonania lub dostawy oraz
innych istotnych warunków przedmiotu umowy, oczekiwanych przez ZHP.
Oferent – krajowy lub zagraniczny wykonawca lub dostawca, który bierze udział w Konkursie
Ofert, zgodnie z zasadami określonymi niniejszym Regulaminem;
Kontrahent – krajowy lub zagraniczny wykonawca lub dostawca, z którym ZHP ma zawrzeć ́
Umowę,̨ po przeprowadzeniu procedury Konkursu Ofert.
4. Załączniki do niniejszego Regulaminu:
1) Załącznik nr 1 – Wzór zaproszenia do składania ofert w Konkursie Ofert
2) Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Oferenta w Konkursie Ofert
3) Załącznik nr 3 – Wzór pełnomocnictwa
5. Realizacja
5.1. Zasady ogólne
5.1.1. Przeprowadzenie Konkursów Ofert oraz negocjacji z Oferentami w imieniu ZHP dokonuje
Komendant i Skarbnik Europejskiego Jamboree, lub inne osoby, którym według własnego wyboru
Komenda Europejskiego Jamboree 2020 powierzy wykonywanie czynności związanych z
przeprowadzeniem Konkursów Ofert oraz negocjacji z Oferentami. O ile osoby, o których mowa
w zdaniu poprzedzającym nie są umocowane do reprezentowania ZHP, zgodnie z
postanowieniami Statutu ZHP, to osoby te muszę legitymować się stosowanym
pełnomocnictwem, udzielonym na zasadach określonych w § 79 ust. 1-2 Statutu ZHP.
5.1.2. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane w imieniu ZHP oraz Oferentów
wymagają zachowania formy pisemnej. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu, za formę
równoznaczną z formą pisemną uznaje się formę obejmującą wymianę korespondencji e-mail.
5.1.3. Wyklucza się z Konkursu Ofert oferty złożone przez:
1) Oferentów, w odniesieniu, do których złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub którzy
pozostają w stanie likwidacji;
2) Oferentów, którzy zalegają ̨ z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne lub innych należności o charakterze publiczno-prawnym;
3) Oferentów będących osobami prawnymi, których aktualnych członków władz (w
przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych - członków zarządu) lub
inne osoby zarządzające, w tym prokurentów, prawomocnie skazano za przestępstwo
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popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne
przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowej;
4) Oferentów będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne
przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowej.
5.1.4. Oferty powinny być sporządzone w języku polskim lub w języku angielskim, w wersji
papierowej.
5.2. Konkurs Ofert
5.2.1. Konkurs Ofert jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu
Cywilnego i mają do niego zastosowanie wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz
Kodeksu cywilnego. W takim postępowaniu konkursowym nie mają zastosowania przepisy
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Dz. U. 2004, nr 19, poz. 177
ze zmianami.
5.2.2. Konkurs Ofert stanowi szczególny tryb wyboru Kontrahenta, w którym ZHP kieruje
zaproszenie do złożenia oferty do takiej liczby Oferentów, która zapewnia wybór
najkorzystniejszej oferty, konkurencję i sprawny przebieg postępowania, jednak nie mniej niż
do dwóch Oferentów. W przypadku, w którym zaproszenie do składania ofert ZHP publikuje w
Biuletynie Informacji Publicznej ZHP (bip.zhp.pl) i na portalu internetowym Europejskiego
Jamboree 2020 (ej2020.org) uznaje się, że warunek zaproszenia co najmniej dwóch podmiotów
jest wypełniony. Zaproszenie na wskazanych w zdaniu poprzedzającym portalach publikuje się
na co najmniej 14 dni przed terminem składania ofert.
5.2.3. Do Konkursu Ofert rekomenduje się zapraszanie Oferentów, z którymi ZHP współpracował
lub współpracuje, w szczególności podmioty związane z ZHP. Dopuszcza się również sytuację,
w której po przeprowadzeniu Konkursu Ofert Kontrahent zawrze umowę̨ z jednym z podmiotów
związanych z ZHP wskazanych przez ZHP, jako Zamawiającym. W umowach takich ZHP może
zostać wskazany jako płatnik wynagrodzenia.
5.2.4. Przeprowadzenie wyboru Kontrahenta w trybie Konkursu Ofert, odbywa się w
następujących etapach:
1) Skierowanie do Oferentów zaproszenia do składania ofert oraz publikacja zaproszenia w
Biuletynie Informacji Publicznej ZHP (bip.zhp.pl) i na portalu Europejskiego Jamboree
2020 (ej2020.org);
2) Dokonanie analizy otrzymanych ofert;
3) Po dokonaniu analizy szczegółowej ofert przeprowadzenie negocjacji z Oferentami,
zmierzających do wyboru spośród ofert najbardziej zbliżonej do oczekiwań́ ZHP;
4) Wybór Kontrahenta;
5) Przeprowadzenie ostatecznych negocjacji warunków umowy z Kontrahentem.
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5.2.5. Analizy ofert i ostatecznego wyboru Kontrahenta dokonuje Komenda Jamboree, przy
czym postanowienia zdania 2 pkt 5.1.1. niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.
5.2.6. W negocjacjach, co do zasady powinni brać udział dwaj członkowie Komendy Jamboree,
przy uwzględnieniu postanowień pkt 5.1.1. niniejszego Regulaminu. Jednakże dopuszcza się̨
przeprowadzenie negocjacji z Oferentami wyłącznie przy udziale po stronie ZHP jednego
Członka Komendy Jamboree, dysponującego stosownym umocowaniem, przy czym zawarcie
samej umowy musi odbyć się na zasadach wynikających z treści § 79 ust. 1-2 Statutu ZHP.
5.2.7. Dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji w drodze wymiany dokumentów w formie
elektronicznej, z wykorzystaniem poczty e-mail.
6. Czynności związane z zawarciem umowy i nadzorem nad jej wykonaniem
6.1. W toku negocjacji zarówno kolejne projekty umowy, jak również ostatecznie
wynegocjowany projekt umowy, przed jego zaakceptowaniem oraz podpisaniem zgodnie z
zasadami reprezentacji obowiązującymi w ZHP, przekazywany jest do zaopiniowania przez
Radcę Prawnego Głównej Kwatery ZHP lub kancelarię prawną świadczącą pomoc prawną na
rzecz Głównej Kwatery ZHP.
6.2. Umowa zawarta zostaje z chwilą podpisania jej przez osoby umocowane do reprezentacji
stron, przy czym:
1) Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba, że przepisy prawa,
z uwagi na przedmiot tej umowy, wymagają zachowania formy szczególnej;
2) ZHP może żądać od Kontrahenta zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) Umowa co do zasady powinna być sporządzona w języku polskim, jak również na gruncie
prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej W odniesieniu do
podmiotów zagranicznych dopuszcza się możliwość zawierania umów na gruncie prawa
innego niż wskazane w zdaniu poprzedzającym, po uprzednim zaakceptowaniu takiego
rozwiązania przez Skarbnika ZHP, przy czym wówczas umowa może być zawarta w j.
angielskim, na gruncie prawa kraju członkowskiego Unii Europejskiej/Europejskiego
Obszaru Gospodarczego/Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
4) Do umowy powinny być dołączone kopie dokumentów rejestrowych Kontrahenta
ujawniające umocowanie osób reprezentujących Kontrahenta do zaciągania zobowiązań
w jego imieniu, (co najmniej kopia aktualnego odpisu z KRS, nie starsza niż 1 miesiąc,
kopia odpisu z ewidencji działalności gospodarczej, nie starsza niż jeden miesiąc, a w
przypadku Kontrahentów zagranicznych, co najmniej kopia dokumentów o równoważnym
charakterze przedłożone w języku angielskim lub przetłumaczonych na język angielski;
gdy w imieniu Kontrahenta umowę̨ podpisują̨ pełnomocnicy, należy dołączyć do umowy,
co najmniej kopię pełnomocnictw, z których wynika umocowanie do zaciągania
zobowiązań w imieniu Kontrahenta wraz z dokumentami, które wskazywać będą na
prawidłowość udzielonego pełnomocnictwa);
5) Zmiana warunków umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
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nieważności, w postaci aneksu do umowy;
6) Nadzór nad wykonaniem umowy sprawuje osoba upoważniona, wskazana w treści tej
umowy;
7) W przypadku gdy po przeprowadzeniu Konkursu Ofert Kontrahent zawrze umowę̨ z
jednym z podmiotów związanych z ZHP wskazanych przez ZHP, jako Zamawiającym, ZHP
musi zaakceptować ostateczną treść umowy przed jej podpisaniem. W takim przypadku
postanowienia pkt. 6.1. oraz 6.2. ppkt 1) do 6) stosuje się odpowiednio.
7. Odstąpienie od zasad wynikających z postanowień niniejszego Regulaminu.
7.1. W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności wówczas, gdy rynek usług, lub dostaw,
które mają być przedmiotem zamówienia jest zdominowany przez jeden podmiot (przez
zdominowanie rozumie się̨ udział jednego podmiotu minimum na poziomie 50% w rynku, przy
udziale, co najmniej 3 innych podmiotów w pozostałych 50% rynku) lub w przypadku gdy
zamówienie koresponduje z umową sponsoringową Jamboree lub ZHP, Komenda Jamboree,
może udzielić zgody na zakup towarów lub usług z pominięciem wymienionego w Regulaminie
trybu Konkursu Ofert, jeżeli nie rodzi to kolizji z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych – Dz. U. 2004, nr 19, poz. 177 ze zmianami. O zamiarze udzielenia takiej
zgody Komenda Europejskiego Jamboree 2020 zawiadamia Skarbnika ZHP, który w ciągu 7 dni
może zgłosić sprzeciw. W przypadku sprzeciwu Skarbnika ZHP przeprowadza się postępowanie
w trybie Konkursu Ofert określonym w Regulaminie.
7.2. Odstępstwo o którym mowa w p. 7.1. może zostać udzielone także w przypadku zakupu
towarów lub usług związanych z realizacją Europejskiego Jamboree 2020 od kontrahenta, który
wskazany został Komendzie Europejskiego Jamboree 2020 przez Europejski Region Skautowy
WOSM i/lub Region Europy WAGGGS.
7.3. Komenda Jamboree, może podjąć decyzję o stosowaniu procedury przewidzianej
niniejszym Regulaminem do wszelkich innych umów niż określone w pkt 1.2. i 1.3., w
szczególności o wartości niższej, niż wskazanej w pkt 1.2. i 1.3.

8. Postanowienia końcowe
8.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają przepisów powszechnie
obowiązujących, odnoszących się do wyboru dostawcy towarów i usług, które mogą wymagać
zachowania szczególnego trybu postępowania przy wyborze dostawcy usług lub towarów w
związku z organizacją Europejskiego Jamboree 2020, co w szczególności dotyczy przepisów
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Dz. U. 2004, nr 19, poz. 177
ze zmianami.
8.2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Główną Kwaterę ZHP uchwały
o jego przyjęciu.
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