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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 23 grudnia 2003 r.

w sprawie szczegó∏owego zakresu i trybu przekazywania informacji cenowych z post´powania
o zamówienie publiczne na roboty budowlane oraz kopii oferty najkorzystniejszej

Na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 10 czerwca
1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 72, poz. 664, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1. 1. Zamawiajàcy, który udzieli∏ zamówienia pu-
blicznego na roboty budowlane o wartoÊci wi´kszej
ni˝ 30 000 euro, przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej informacje cenowe z post´powania

o zamówienie publiczne na roboty budowlane oraz
kopi´ oferty najkorzystniejszej. 

2. Informacje cenowe oraz kopi´ oferty najkorzyst-
niejszej zamawiajàcy przekazuje listem poleconym,
najpóêniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 

3. Informacje cenowe z post´powania zamawiajà-
cy przekazuje na druku, którego wzór stanowi za∏àcz-
nik do rozporzàdzenia. 

§ 2. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 23 marca 1998 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu i trybu przekazywa-
nia informacji cenowych z post´powania o zamówie-
nie publiczne na roboty budowlane oraz kopii oferty
najkorzystniejszej (Dz. U. Nr 43, poz. 260).

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol

————————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i miesz-
kaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Pre-
zesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury
(Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165,
Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 197,
poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 16, Nr 130, poz. 1188
i Nr 165, poz. 1591.



Dziennik Ustaw Nr 5 — 170 — Poz. 28

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 grudnia 2003 r. (poz. 28)

WZÓR


