Plan postQpowari o udzielanle zamowieii na rok

2

0

2

1

Wersja nr

Zamieszczony w Biuletynie Zamowieii Publicznych w dniu 12.02.2021 nr 2021/BZP 00007149/01/P
{aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamowieri Publicznych; wdniu [...] nr [...])1
Zamawiaj^cy:

Nazwa: Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku

Krajowy numer identyfikacyjny:2 000277807

Adres: ul. Dominikanska, 5-9
Miejscowosii: Stupsk

Kod pocztowy: 76-200

Kraj: Polska

Adres strony internetowej: www.muzeutn.slupsk.pl
Adres poczty elektronicznej:

muzeum@fnuzeum.slupsk.pl

Numertelefonu kontaktowego: 59 8424081

Rodzaj zamawiaje[cego:3 Zamawiaja.cy publiczny | inny zamawiaja.cy (prosz? okresliC)

Nalflzy wypalmi: w przypadku aktualizacji Planu postfjpowan o udzieleni« zamdwlan.
2 NumerNIPIubREQON.

ZamawiajE|cy publiczni, o kt6rych mowa w art. 4 pkt 1 i 2 nslawy. oraz Ion zwigzhi albo inry zamawiaj^cy. Nalezy uvskszac rodzaj ^amawiajticcgo spoiftid nasti;puja.cej listy;
1)Jedro3thaseKtora finansow publicznych: organ wladzy publicznsj. wlym organ administraqi rzadowej (centralnej lub terenovjej). organ Kontroli panstwowe] I achrony prawaorazs^d i Irybunat, jeanostka samorza.du terylotialnego. iwia.zek|ednostsksarnorz^du tarytorialnego, zwiazek mettopolilalny, jsdnostka
budzetoiva, samorzi(dcnvy zaklad budietowy, agencja wykonawcza. instytucja gospadarW budietowej, parst*oivy fundusz celowy. Zaktad Ubezpieczeh Spolccznych lub Kasa Rolniczego Ubczpi eczema Spoloczncgo oraz zarz^dzsne prze; ric fundusze, Naroflawy Fundusz Zdrowia. samodzielny publiczny zaktad
opioki zdroiwulnej, uczelnia publitzna, Polska Akad em la Nauki Iworzono przezni^jednostkiorganiiacyjne, panstwowe i samorzqdowo instytucjo kultury, intte partslwawci samorz^doive osoUy prawn c utwarz one na podslawie oUrijtinych ustaww celu wykonywania zadar publicznych;
2) inna pahslwowa jerlnoslka organi^acyjna nieposiadajaca osobowoici prawnej;
3) zwi^zki podmiotow. o klorych mowa w pkt 1 i 2;
4)innyzarnawiajaj:y (prosz?okreSliC).

1. Zamowienia o wartoscl mniejszej nlz progi unijne
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Nahzy wskazac spoftiod naslgpujqcaj liaiy tryb albo procedun? udzielanls lamawieri:

1) Iryb podstawowy - bez nagocjacji [art. 275 pkl 1 ualawy);
2) iryb podstawowy - negocjacje fallultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy):
3) tryb podslawowy - regocjaciL' obligatoryjnc (art. 275 pkt 3 ustawy):
4-) parttierstwo irnuwacyjne,
5) negocjacje be; ogtasjenia;
6) ^amiiwienie L wolnaj r?ki,
7) konkurs:
3) umowa ramowa.
Naleiy pudat kwoltj bez podatku ud towurow i ustug.
° Nalezy wskazaC w iij§du miesi^cznym lubkwartalriymwdanyfn rokukalendarzow/rn.
' Zamawiaja.cy moie zamieScit Inne doflalkowe inforrnacjedotyoa.ce. np. wst^pnych konsjllacjl rynkowych, 'nncwacyjnycri zamoivian, zrdwnowazonych ;am6wlert (jwzg^dniaja.cych aspeMy spotewne, aspekiy Srodowiskowe).
Nalezy wskazafi czy aktualizacja polega na1 zmianie, dodanij lub rezygnacji z pozyqi planj.

2. Zamowienia o wartosci rownej lub przekraczajacej progi unijne
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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
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2 338 989,00 PLN

III kwartat

1) przetarg riDograniczony;
2) przetarg ogreniczony;
3) negacjacje /. ogtoszenlem;
4) dialog konkurancyjny;
5j partnersh/a innuwscyjne;
6] nogoqacjc SEZ ogtoszenla:
7) zamiwienie z wolnej r§ki;
3) konkurs;
fl| umowa ramnwa;
10) dynarniczny system zakupGw.

10 Nalezy podai kwoti; bez podatku od b

Muz

YREKTOR
13 Srodkowego
psku

mgr Marzenna Mazur
STARSZY KUSTOSZ
i usluq.

Naleiy wskazat w uj^ciu miesi^cznyrn ]jb kwalalrym wdanym ioku kalendarzowyin.
Zamawiajacy moie

Zamowienie jest
odpowiednie dla M$P:
TAK
Zamowienie strategiczne
(zielone, spoleczne,
innowacyjne): NIE
Zamowienie zastrzezone:
NIE
Charakter zamowienia:
zam6wienia klasyczne

it inne dodatkuwe informaqe dolycza.^. np. wstt^pnycli konsuitacji rynkcwycii, innowacyjnycti zamowieri, zrownowatonych zamowiert (nwzgl?dnia]a,cych aspekty spofeczne, aspekiy SrodawiskowK).

Naleiy wskazat czy sklualizacja polaga na- zmianie. dodamu lub rszygnaqi z pozycji plaru,

\y ivskazat spoirbd n

