
Plan postępowa o udzielenie zam wie na rok 1202

Wersja nr

Zamieszczony w Biuletynie Zam wie Publlcznych w dniu 13.01.2021 nr 2021lBZ? 00000441/01/P

(aktualizacja Planu zamieszczonąo w Biuletynie zam wieli Publicznych; w dniu [...] nr [...])1
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lGajowy numer iden$f kacyjny''2 82221rł6576

Kraj: Polska

Numer telefonu kontaktowego: +t 257ffi2500

Kod po ztowy:0$300

Nazwa: Gmina Mirisk Mazowiecki

Adres: J zefa Chełmo skiąo 14

Miejscolttość: Mit1sk Mazowiecki

Adres strony intemeto'ilej: www.minskmazołliecki.pl

Adres poczty elekbonicznej: gmina@minskmazorviecki.pl

Rodzaj zamawiająpąo:3 Zamawiająpy publiczny Ijednostka sektora finans w publicznych Ijednostka samoządu terytorialnąo



1. Zam wienia o wartości mniejszej niż progi unijne

lnformacja na temat
aktualizacjir3

7

lnformacje dodatkowe12
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Pzewidywany termin wszczęcia
postępowania1r

5
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orientacyjna wartość
zam tvieniaio
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154 471,54 PLN

737 802,3s PLN

170731,71 PLN

154 146,54 PLN

219 5't2,96 PLN

162 601,63 PLN

't52 000,00 PLN

473,163,00 PLN

Przewidywany tryb albo procedura
udzielenia zam wieniae
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Zam wienie u&ielane jestwtybie
podstawolvym na podstawie: afl.275
pkt'l ustawy

Zam wienie udzielane jestwtybie
podstaworym na podstawie: ałL275
pkt 1 ustawy

Zam lvienie udŹelane jestwĘbie
podstaworvym na podstawie: arL275
pkt 1 ustawy

Zam w'lenie udzielane jest w trybie
podstawov/ym na podstawie: art. 275
pK 1 ustawy

Zam wienie udzielane jest w Ębie
podstawourym na podstawie: a.l. 275
pkt 1 ustawy

Zam łlienie udzielane jeś w Ębie
podstawovvym na podstawie: arL275
pK 1 ustawy

Zam rvienie udzielane jest w fybie
podstawovym na podstawie: aft.275
pkt 1 ustawy

Zam wienie udzielane jeśwtrybie
podstawowym na podstawie: aft.275
pkt 1 ustawy

Pzedmiot zam wienia

2

Modemizacja nawiezchni ścieźki
pieszo-rorverołej Huta Miliska -
Mirisk Mazowiecki

Budowa nakładek asfaltowych na
terenie gminy

Budowa ulicy Leśnej w Grębiszelvie i

ul.G mejwMaliszelvie

Budowa ośłietlenia ulicznego na
terenie gminy

Budora zaplecza boiska sportołąo
w Hucie Miriskiej

Zakup samochodu dla OSP Zamienie

Dostawa kruszywa na drogi w gminie
Mirlsk Mazowiecki

Zakup bilet w miesięcznych dla
uczni w szkÓł podstawo^/ych z
terenu Gminy Mirisk Mazowiecki na
rcksźalny 202112022

Porycja Planu
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1-1.4
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1-3.1



a x*y wrac społoa rEsagxłłpei rsv b/6 *o pl@duę u&iełilła arn tłiat:
1) ty podilatey _ bą negoqitci Grt 275 pkt r u!aai'y)Ę
2)@ podsasoły_ Egocł*fda'tdywB(al?5 pK2 q{awy);
3) @ podśa!&ł.y _ mgoc*{ie o łgatofy!re (łt z/5 ptd 3 usłavvy);
a)ptbl r 

^,ohrffilire;s)tt godadeb zoglrnb;
6) ars{'i nb zwlmj rdś
7)l(odos;
8)lm616@

5 l,l*y pooac lo'oę be podatku od b6 ti, i uglugr
6xaeayvsee wqg*u
7

8 rad ży Y.stuać cąY ełil.&da polega E a!nb' dodilŁr r'b tExmc z pą16 płmu.

l*rdatryyn
hfomcedoq/qące'lp.{tsępnydllqB.*ad.ytlkąycllinffiaq/ilychan łidl'a lxmażo.!rchar' ti'bii(uiludęd*'ą9|r''aĘ ktyspol aE 6p ktyśodołEkore).



2.7am,6uieniao wartości rorłrnej lub przekraczającei progi unljne

9 ndeły wskaać ęoe d mslępqią i listy byb dbo Fp d'ę udzielania am wiert:

1) prz {aa nbo$ani6trĘ
2) !.z tag ogr4i@'!Ę
3) neggiąig z ogl@nigĘ
4) drdog konlruEEyi.M
5) pąt'6ś'rc ifficyire;
6) n go*de bez oglotenb;
Ąam ił/iąl.ezwolreiĘki;
8)lokrF;
9)uffiffi;
r0) dynaigry sfsm aloŃt

10 Hł"ay pooac maę bą podaeu od to^ra w i uslt .

11 Naeływg@ae w qę<lu mŁ''turym lub lffil*rymwdarym.o*u kalenda@yn

13 H*y 
'^'goac 

cry alÓJalu*ia pol ga m: nbnio' dodanfu bb le! Rii z pozyd planu.

lnformacja na temat
aktuatizacjil3
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lnformacje dodatkowel2
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Pzewidwany termin wszczęcia
postępołaniarr
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)llkltartał2021 r

orientacyjna wartość
zam wieniaro
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3 822 975,00 PLN

PŻewidywany tryb albo procedura
udżelenia zam wieniag
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Zam wienie udzielane jeśwtybie
pzetargu nieograniczonego na
podstawie: art. 132 ustawy

Odbi rizagospodarowanieodpad w
komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkalych na
terenie gminy Mirisk Mazowiecki

PJzedmiotzam wienia
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Pozycja Planu
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