
Muzeum Pomorza Srodkowego
w SLUPSKU

~ Muzeum Rejestrowane
76-200 SLUPSK, ul. Dominlicariska 5-9
ni. (5$) S42-4&-81/82; tdJbx (59) 842-65-16

NIP: 039-10-03-052

Plan post^powari o udzielenie zamowieri na rok 2 0 2 1

Wersja nr

Zamieszczony w Biuletynie Zamowieh Publicznych w dniu 23.08.2021 nr 2021/BZP 00007149/04/P

(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamowien Publicznych; w dniu 04.08.2021 nr 2021/BZP 00007149/03/P)1

Zamawiaja,cy:

Nazwa: Muzeum Pomorza Srodkowego w Slupsku

Adres: ul. Dominikaiiska, 5-9

Miejscowosc: Stupsk

Adres strony internetowej; www.rnuzeum.slupsk.pl

Adres poczty elektronicznej: muzeum@muzeum.slupsk.pl

Krajowy numer identyfikacyjny:2 000277807

Kod pocztowy: 76-200 Kraj: Polska

Numertelefonu kontaktowego: 59 8424081

Rodzaj zamawiaj3cego:3 Zamawiaja_cy publiczny | inny zamawiajacy (prosz? okreslic)

Nalezy wypelnic w przypadku aklualizacji Planu posle.powari o udzielenie zamowien,

2Nume(NIPIubREGON.

Zamawiajacy public;ni. o klorych mowa 11 aft. 4 pkt ' i 2 ustawy, oraz ich zwia_zki albo mry zamawiajacy. Nalezy wskazac radza] zarnawiaja.cego sposiod nasl^pujgcej lisly:

1) jadnoslka seklora finans6w Publicznych. organ ivladzy publicznej, w lym organ adminisnacji rza,dowej {centralnej lub tsrenowsj], organ kontroli pahslwowej i ochrony prawa oraz sad i trybunal. jednostha samorz^du iarytorialnego, zwia.zak jadnostek samorz^du lerylorialnego, zwia,zeli melropolitalny. jsdnostka
budzelowa, $arnor?a.dowy zaktad budzelowy. agencja wykonawcza. inslylucja gospodarki budzelowej, paristwcwy fundusz celowy, Zaklad Ubezpieczeii Spolecznycri Ijb Kasa Rolniczego Llbezpieczsnia Spolecznego oraz zarzadzane przez nie ftindusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zaklad
opjekl zdrowotnej, uczelma publiczna. Polska Akademia Nauk i tworzone przez m^jednoslki organizacyine, pahstwowe i sarrrorzadowe mslytuqe kullury. mre paristwowe i samorza.dowe osoby prawne utworzone na podstawie odrebnych uslaww celj wykonywania zadan publieznycri;
2) inna pai^slwowa jednostka organizacyjna nisposiadajaca osobowoSci prawnej;
3) zwia,zki podmiotow. o klirych mowa w pkt 1 i 2,
4) inny zamawiajacy (ptosze oki-eslic).



1. Zamowienia o wartosci tnniejszej niz prog: unijne

Pozycja
Planu

1

1.1.1

1,1.2

*4*

Przedmioi zamowienia

2

Wymiana pokrycia dachowego w
zabytkowych obiektach w Muzeum Wsi
Stowinskiej w Klukach

Utworzenie Centrum tradycji i ochrony

Karczmie u Dargoscha w skansenie
stowiriskim w Klukach

Odbudowa poddasza oraz remont

wiecznego, gabytkowego budynku
harcgmy (po poziarge) w Muzeum Wai

Muzetim Pomoree 6rodkowegow

Przewidywany tryb albo procedura
udzielenia zamowienia4

3

1 . R O B O

Zamowienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy

Zamowienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy

Zamowienie udzielarie jest wtrybie
podstawowyfn na podstawie! srt.'2?5

Orientacyjna wartosc
zamowienia5

4

T Y B U D O W L

127813.15PLN

3 187 382,39 PLN

3 107 302,00 PLN

Przewidywany termin wszczecia
post^powania6

5

A N E

II kwartat

II! kwartat

'" kwarlfll

Informacje dodatkowe7

6

Zam6wieniejest
odpowiednie dla M£P:
TAK
Zamowienie strategiczne
(zielone, spoieczne,
innowacyjne): NIE
Zamowienie zastrzezone:
NIE
Charakter zamowienia:
zamowienia klasyczne

Zamowienie jest
odpowiednie dla MfiP:
TAK
Zamowienie strategiczne

innowacyjne): NIE
Zamowienie zastrzezone:
NIE
Charakter zamowienia:
zamowienia klasyczne

. . . . .

odpowiednie dta MOP:
-r A if
\W

infiowacyjne)! NtE

Mir~
T^irt—

'

Informacja na temat
aktualizacji3

7

zmiana pozycji

rezygnacja z pozyqi

Nalezy wskazafi spoSrod nasl^pjj^cet listy (ryd albo prouedur? udjialania

1) tryb podstawowy - bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawyJ;
2) Iryb podstawowy - negoqaqe fakullalywne (art. 275 pht 2 ustawy).



2. Zamowienia o wartosci rownej lub przekraczaja,cej progi unijne

Pozycja
Planu

1

Przedmiot zarnowienia

2

Przewidywany tryb albo procedure
udzielenia zarnowienia9

3

Orientacyjna wartosc
zarnowienia10

4

Przewidywany termin wszcze.cia
poste_powania11

5

Informacje dodatkowe12

6

Informacja na temat
aktualizacji13

7

3 . U S L U G I

2.3.1

Ustugi ochrony osob i mienia oraz
monitoringu elektronicznego w
Muzeum Pomorza Srodkowego w
Stupsku w latach 2022-2024

Zamowienie udzielane jest w trybie
przetargu nieograniczonego na
podstawie: art. 132 ustawy

2338989,00 PLN III kwartat

Zamowienie jest
odpowiednie dla MSP:
TAK
Zamowienie strategiczne
(zielone, spoteczne,
innowacyjne): NIE
Zamowienie zastrzezone:
NIE
Charakter zarnowienia:
zamowienia klasyczne

Nalezy wskazad sposr6d nasl^puja.cej listy tryb albo procedure udzielania zamowieii.

1) przetarg nieograniczony;
2) przetarg ograniczony,
3) negocjaqe z ogloszeniem;
4| dialog konkurencyjny;
5) partnsrstwo mnowacyine;
6) negoqaqe bez ogloszenia;
7) zamowieriie z wolnej r^ki;
B) konhurs,
9) umowa ramowa;
10) dynamiozny system zakupow,

10 Nalezy podac kwol? bez podatku od towarow I using.

Nalsiy wskazac w ujgciu miesiacznym lub kwarlalnym w danym roku kalendarzowym,

' Zamawiaj^cy moze zamiescit inne dodalkowe informacje dotycza.ce, rp. wslepnyefi konsultaqi rynkowych, mrowacyinych zamiiwieh, zrownowaiorych zamowien (uwzgl^aniaja.cych aspekly spoteczne, sspekty srodowiskowa).

Nalezy wskazac czy aWualizacja polega na1 zmianie, dodaniu lub tezygnacji z pozycji planu.



3| tryb podstawowy - negoqacja obligaloryjne (art. 275 plit 3 uslawy);
4) parlnerstwo innowacyjne;
5] negocjaqe bez ogtaszeria,
6) zamowienie z wolnei r^ki:
7) konkurs;
8) umowa ramowa.

5 Nalezy podai kwole bez podatku od lowartinv I uslug.

Nalezy wskazac w uj^ciu miesi^eznym lub kwsrtalnymw danym roku kalennarzowym.

Zani3wi3Ja.cy moie zamieScii inne dodatkowe informacje dolycza.ce, np. wsteprych konsullaqi rynkowych. innowacyjnych zamiwish. zrSwnowazpnych zarnOwiei1! (uwzgl^dniB|a.cycli aspeWy spolecina. aspakly Srodowiskowe|.

8 Nslezy wskazsc czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

2-ca DYREKTORA
ds. ekonomicznych

Gt6WNY KSI^GOWY
Muzeum Pomorza Srodkowego

w Stupsku
- >3- "^"mgr MarioLdWrzesniak


