
Plan postf powaii o udzielenie zamowieti na rok 2 0 2 1

Wersja nr

Zamieszczony w Biuletynie Zam6wieii Publicznych wdniu 10.11.2021 nr2021/BZP 00007149/06/P

(aktualizaqa Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamowieri Publicznych; w dniu 30.09.2021 nr 2021/B2P 00007149/05/P)1

Zamawiaja^cy:

Nazwa; Muzeum Pomorza Srodkowego w Slupsku

Adres: ul. Dominikariska, 5-9

Miejscowosfc; Stupsk

Adres strony internetowej: www.muzeum.slupsk.pl

Adres poczty elektronicznej: muzBum@muzeum.siupsk.pi

Krajowy numeridentyftkacyjny;2 000277807

Kod pocztowy: 76-200 Kraj: Polska

Numer telefonu kontaktowego: 59 8424081

Rodzaj zamawiajacego;3 Zamawiaja_cy publiczny | inny zamawiaja^cy

Nalezy wypelnifi w przypadku aktualizacji Planu post§powart Q udzielenie zam6wieh.

2 Numer NIP lub REGON.

3 Zamawisjacy publiczni, o ktoryctt niowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy. oraz ich zwia.zhi albo inny zamawiaia.cy. Nalezy wskazac rodzaj zarnawia|a.(;ego sposrod naslijpujacej listy

1] jednoslha saktora fmansflw publicznych- organ wladzy publicznaj, wlym organ adrninistracji rz '• ~ ' : ~ - • - > - - " < - • -'• • - -•—•• -- • - • -
budzetowa, samorz^dowy zaktsd budzelowy, agencja wykonawcza, instytucja go5podaj'''—"•-
opleki ^drowolnej, uczalnia publiczna. Polska Akademia Nauk i tworzone przez ni '
2] inna panstwowa jednoslka organizacyjna nieposiadajiica osobowoSci prawnej;
3) zwigzki podrnioliw. o kWrych mowa w pkt 1 i 2;
4) inny zamawiajacy (prosze okreslic).

jo inny zamawia|a.cy. Nalezy wskazac rodzaj zamawiaiacego sposrod nasl?puja.cej Iisty:

inistracji rza.aouvej (centralnej lub terenowej), organ kantroli paitetwawej i ochrony prawa oraz 5a.d i trybunal, jednostka samorzadu terylonalnago, zwia.zak jednostak sarnorzgdu terytorialnago, zwiqzek melropolitalny, jednostka
arkl budzetouvej, paftslwowy lundusz celowy. Zaklad Ubezpieczen Spotecznych lub Kasa Ftolniczego Ubezpieczenia Spolecznego otaz zarza,dzana przez niefundusze. Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zaklad
'noslki organizscyjne. paristwowe i samorzg.doWB instyluqe kuliury, mne pahstwowe i samorza_dowe osoby prawne utworzone na podstawie odr^brych ustaww celu wykonywana zadaii publicznych;



1. Zamowienia o wartosci mniejszej niz progi unijne

Pozycja
Ptanu

1

Przedmiot zamowienia

2

Przewidywany tryb albo procedure
udzielenia zamowienia4

3

Orientacyjna wartosc

zamowienia5

4

Przewidywany termin wszcze.cia
postepowania6

5

Informacje dodatkowe7

6

Informacja na temat

aktualizacji8

7

'
1 , R 0 B 0 T Y B U D O W L A N E

•

1.1.1

1.1.2

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

Utworzenie Centrum tradycji i
ochrony dziedzlctwa kulturowego w
zabytkowej Karczmie u Dargoscha w
skansenie stowinskim w Ktukach

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

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

127 813,15 PLN

3 187 382, 39 PLN

II kwartat

II! kwartat

Zam6wieniejest
odpowiednie dla MSP:
TAK
Zarnowienie strategiczne
(zielone, spoteczne,
innowacyjne): NIE
Zarnowienie zastrzezone;
NIE
Charakter zamowienia:
zamowienia klasyczne

Zarnowienie jest
odpowiednie dla MfiP:
TAK
Zam6wienie strategiczne
(zielone, spofeczne,
innowacyjne): NIE
Zarnowienie zastrzezone:
NIE
Charakter zamowienia:
zamowienia klasyczne

3 . U S t U G 1

1.3.1

Ustugi ochrony osob i mienia oraz
monitoringu eleklronicznego w
Muzeum Pornorza Srodkowego w
Stupsku

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

840 659.71 PLN IV kwarlat

Zamowienie jest
odpowiednie dia M§P:
TAK
Zamowienie slrategiczne
(zielone, spoteczne,
innowacyjne}: NIE
Zam6wienie zastrzezone:
NIE
Charakter zamowienia:
zamowienia klasyczne

dodana pozycja



Nalezy wskazafi BpoSrod nastepujacet listy tryb albo procedure udzielama zanniw/iert

1] Iryb podstawowy - bsz negocjacji (art. 275 pM 1 ustawy);

3) liyb podstawowy • negocjaqe obligaloryjna (art. 275 pkl 3 ustawyi;
4) partnerstwo innov^acyine;
5) negocjacje bez ogtoszenia:
6) zamOwiame z wolnej r?ki;
7) korkurs;
S) umowa ramowa.

Nalezy podac kwot^ bsz podatku ofl lowarow i uslug.

Naiezy wskazafi w ujgciu miesi^cznym lub kwarlalnymw danym roku kalendarzowym.

7 Zamawia]a.cy moze zamieicii inns dodalkowa infoimacje dotycza.ce. np. wstqpnych konsultacji tynkowych, mnowacyjnych lamdwiBrt, zrSwnowatnnycli zamfiwiert (uwzgladniaja,t:ych aspekty apoleczne, aspekty firodowiskowe).

Nalezy wskazac czy aktualtzaqa polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozyqi planu.



2. Zamowienia o wartosci rdwnej lub przekraczajqcej progi unijne

Pozycja
Planu

1

2*4-

Przedmiot zarnowienia

2

'. i i i

Muaeum Pomorga Grodkowego w

Przewidywany tryb albo procedure
udzielenia zam6wienia9

3

3

-r _ i • - i • i • i i i •

priAtaiJU niCwJrarriczorijqc) na

Orientacyjna wartosc
zarnowienia10

4

. U S t U G 1

2030909,00 PLN

Przewidywany termin wszcze.cia
poste.powania11

5

h/'kwartat

Informacje dodaikowe12

6

T- n \s
\1 \I l^, J '̂JIt. î.i l&,

innowauyjne.)! NIC
-, L -

we

Informacja na temat
aktualizacji13

7

9 Nalezy wskazafi spos>6d nast^pujqcej listy tryb albo procedure udiielania zamiwleft:

1] przelarg nieograniczony;
2] przstarg ograniozony;
3) negocjaq'e z ogloszenlsm;
4) dialog konkurercyjny;
5] partnerstwo mnowacyjne,
6) negocjaqe Bez ogtoszenia;
7) zam<lwienie z wolnej r^ki:
6] konkurs,
9) umowa ramowa;
10) dynamiczny system zakupow.

10 Nalezy podaC kwot^ bez podatku od Iowar6w i uslug.

Nalely wskazaft w gj^ciu mlesl^cznym lub kwartalnym w danym roku Kalendarzowym

"2 Zamawiaĵ ey maie zamiescit inne dodatkowe irfDrmaqe dolyczace, np. wslepnych kons.

13 Nalezy wskazafi czy aklualizaqa polsga na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozyq'i planu.

DYREKTOR
Muzeum Pomorza ^rodkowego

Mazur
STARSZY KUSTOSZ

innowacytnyd1 zam6wiert, zr6wnowazonych zam6wiert (uwzglfdniaĵ cych aspekty spoleczne, aspekly Srodowiskowe).


