
Załącznik Nr 3 
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych  

o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro 
 

 
Wykaz dostaw i usług, które dysponenci środków mogą dokonywać we własnym zakresie 
 
Dostawy: 

1. Książki, czasopisma specjalistyczne, materiały edukacyjne na nośnikach elektronicznych niezbędne do 
pracy dydaktycznej i badawczej 

2. Materiał biologiczny 
3. Pojedyncze, niedające się zaplanować zakupy innych specjalistycznych materiałów niezbędnych                   

w pracach badawczych i dydaktycznych 
4. Drobne zakupy realizowane w jednostkach UMCS zlokalizowanych poza Lublinem 
5. Artykuły spożywcze 
6. Materiały ogrodnicze (w tym materiał roślinny), kwiaty 
7. Materiały fotograficzne, introligatorskie, zaproszenia, wizytówki, ulotki 
8. Bilety wstępu i karnety do obiektów, parków, rezerwatów itp. 
9. Żaluzje, wertykale, rolety wewnętrzne wraz z montażem z wyłączeniem rolet z napędem elektrycznym 
10. Drobne zakupy materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do samochodów służbowych 

 
Usługi: 

1. Pojedyncze, niedające się zaplanować usługi specjalistyczne niezbędne w pracach badawczych                       
i dydaktycznych  

2. Drobne usługi, naprawy dla jednostek UMCS zlokalizowanych poza Lublinem 
3. Gastronomiczno – cateringowe 
4. Noclegowe poza siedzibą UMCS 
5. Tłumaczenia 
6. Udział w szkoleniach 
7. Usługi w zakresie ubezpieczenia osób i towarów w trakcie prowadzonych zajęć dydaktycznych, 

naukowych odbywających się poza Lublinem 
8. Usługi związane z naprawami samochodów służbowych 
9. Zlecenia pojedynczych usług: 

 fotograficznych 

 introligatorskich 

 kserograficznych 

 szklarskich 

 opraw obrazów i luster 

 napraw rolet, żaluzji z wyłączeniem rolet z napędem elektrycznym 
 

Uwaga 
1. Zamówienia nie mogą dotyczyć w szczególności  dostaw, usług powtarzających się okresowo 

(zdefiniowanych w Regulaminie udzielania zamówień powyżej 30 000 euro, dostaw sprzętu i aparatury 
naukowo-badawczej oraz robót budowlanych. 

2. Dopuszcza się zlecenie dostaw i usług (zgodnie z § 3 ust.4 Regulaminu udzielania zamówień o wartości 
nieprzekraczającej 30 000 euro) w sytuacjach nadzwyczajnych np. związanych z usuwaniem awarii, 
niezależnie od tego czy są to dostawy lub usługi wymienione, czy nie wymienione w niniejszym 
załączniku. 

3. Drobne zakupy, usługi: małoznaczące lub mało ważne, mające niewielką wartość materialną, 
realizowane na małą skalę. 
 

 


