
Plan post$powari o udzielenie zamowieii na rok 2 0 2 1

Wersja nr

Zamieszczony w Biuietynie Zamowieri Publicznych w dniu 04.08.2021 nr 2021/BZP 00007149/03/P

(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuietynie Zamowieii Publicznych; w dniu 29.04.2021 nr 2021/BZP 00007149/02/P)1

Zamawiajacy:

Nazwa: Muzeum Pomorza Srodkowego w Slupsku

Adres: ul. Dominikaiiska, 5-9

Miejscowosc; Stupsk

Adres strony internetowej: www.muzeum.slupsk.pl

Adres poczty elektronicznej; muzeum@muzeum.slupsk.pl

Krajowy numer identyfikacyjny:2 000277807

Kod pocztowy: 76-200 Kraj: Pol ska

Numertelefonu kontaktowego: 59 8424081

Rodzaj zamawiaja_cego:3 Zamawiajacy publiczny j inny zamawiaja,cy (prosz§ okreslic)

Naleiy wypBlmi w przypadku aktusllZBeJ! Planu poste.powari o udzielenie zamdwieri.

Nun -NIPIiibREGON.

Zamawia|a.cy publiczni. o ktorych mawa w art. 4 pkt 1 i 2 ijslawy, oraz ich zwia.zki alba inny zarnawiai^cy, Naleiy wskazac rodzaj ?amawia|a,cegQ spoSrod nasl?pu|^.cej lisly.

1)jednostka ssklora finansow publiMnych: organ wladzy pubbcznej, w lyrn organ administracji rza,dowaj (centralnej lub tefenowaj), organ kontroli paiiatwowej i ocfirony prawa ora; ssid i Irybuna). jednostka samorza,du terytorialnego, zwiazekjednosiek samorzadu terylonalnego, zwia,zek malrapolilalny, jednoslka
budzelowa, samorza.dowy zaklad budzetowy, agencja wykonawcza, instyluqa gospodarki budzelowej. paiislwowy fundusz celowy. Zaklad Ubezpieczeii Spolecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenis Spolecznego oraz zarzadzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny pjbliczny zaktac
opieki zdrowolnej, uczelnia publiczna, Polska Akadamia Nauk i tworzone przez ri^jednoslki organizacyjne, paiislwowe i samorz^dowe inslylucje kullury, mne panslwowe I samorz^dowe osoby prawne utworzone na podslawis odr^bnych uslaw w celu wykonywania zadaii publicznych;
2) mna partslwowa jednoslka organizacyjna niaposiadaj^ca osobowoSci prawnej;
3) zwiazki podmiotow, o klorycri mowa w pkl 1 i 2,
4) inny zamawiajacy (prosze. okreslic).
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1. Zamowienia o wartosci mniejszej niz progi unijne

Pozycja
Planu

1

Przedmiot zarnowienia

2

Przewidywany tryb albo procedura
udzielenia zarnowienia4

3

Orientacyjna wartosc
zarnowienia5

4

Przewidywany termin wszczecia
postepowania6

5

Informacje dodatkowe7

6

Informacja na temat
aktualizacji8

7

1 . R O B O T Y B U D O W L A N E

1.1.1

1.1.2

1.1.3

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

Utworzenie Centrum tradycji i ochrony
dziedzictwa kulturowego w zabytkowej
Karczmie u Dargoscha w skansenie
stowiriskim w Klukach

Odbudowa poddasza oraz remont
parteru z przebudowa, sanitariat6w XIX
wiecznego, zabytkowego budynku
karczmy (po pozarze) w Muzeum Wsi
Stowiriskiej w Klukach, oddziatu
Muzeum Pomorza Srodkowegow
Slupsku

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

127813,15PLN

2 933 937,78 PLN

3 187 382,39 PLN

II kwartat

II kwartal

III kwartal

Zamowienie jest
odpowiednie dla M&P;
TAK
Zamowienie strategiczne
(zielone, spoleczne,
innowacyjne}: NIE
Zamowienie zastrzezone:
NIE
Charakter zarnowienia:
zamowienia klasyczne

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

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

dodana pozycja

* Naleiy wskazac sposrod nast^pu|^ce| listy Iryb albo procedjr? udzielania zamowieti:

1) Iryb podstawawy - bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy);
2) Iryb podslawowy - negociacje lakultatywne (art. 275 pkl 2 ustawy);



2. Zamowienia o wartosci rownej lub przekraczajacej progi unijne

Pozycja
Planu

1

Przedmiot zamowienia

2

Przewidywany tryb albo procedure
udzielenia zamowienia9

3

Orientacyjna wartosc
zamowienia10

4

Przewidywany termin wszczecia
postepowania11

5

Informacje dodatkowe12

6

Informacja na temat
aktualizacji13

7

3 . U S t U G 1

2.3.1

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

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

2 338 989,00 PLN III kwartat

Zamowienie jest
odpowiednie dla M&P:
TAK
Zamowienie strategiczne
(zielone, spoteczne,
innowacyjne): NIE
Zamowienie zastrzezone;
NIE
Charakter zamowienia:
zamowienia klasyczne

Nslezy wskazaii sposrfid nasl?pujg.cej lisly Iryh alto procedur? udzielania zamdwiert:

1) przetarg nieogramczony;
2) przelarg ograniczony;
3) negocjaqe z ogloszeniern;
4) dialog konkurencyjny;
5) partnerslwo innowscyjne;
6) negocjaqe bez ogloszania;
7) zamdwieme z wolne] r^ki,
8| konkurs;
9 1 jmowa ramowa;
10) dynamiczny system zakupow.

DYREKTOR
Muzeum Pomor irodkowego

STARSZY KUSTOSZ

Nalszy podai kwol? bez podatku od towarfiw i ustug,

Nalszy wskazat w uj^ciu miesi^cznym lub kwartalnym w dsnym roku kalandarzowym.

Zamawiaja.c)i moie zamiescic inne dodalkowe infoimacjedoiycza.ce, np. wst^pnycti konsutlacji rynkowych. mnowacyjnych zamowieh, zrownowaionych zamdwiefi (uwzgt^dniaj^cych aspekly spoteczne, aspekly Srodowiskowe).

Nalaiy wskazac czy aktualizacja polaga na: zmiania, dodaniu lub rezygnaqi z pozycji plsnu.
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