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(aktualizacja Planu zamieszczonąo w Biuletynie

zam wieli Publicznych; w dniu

[...] nr [...])1

Zaim*liĄąey:
lGajowy numer iden$f kacyjny''2 82221rł6576

Nazwa: Gmina Mirisk Mazowiecki

Adres:

J

zefa Chełmo skiąo 14
Kod po ztowy:0$300

Miejscolttość: Mit1sk Mazowiecki

Kraj: Polska

Adres strony intemeto'ilej: www.minskmazołliecki.pl
Adres poczty elekbonicznej: gmina@minskmazorviecki.pl

Numer telefonu kontaktowego:

Rodzaj zamawiająpąo:3 Zamawiająpy publiczny Ijednostka sektora finans w publicznych Ijednostka samoządu terytorialnąo
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Zam wienia o wartościmniejszej niż progi unijne

Porycja Planu

Pzedmiot zam wienia

Przewidywany tryb albo procedura
udzielenia zam wieniae
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1.1.1

Modemizacja nawiezchni ścieźki
pieszo-rorverołej Huta Miliska
Mirisk Mazowiecki

1.1.2

Budowa nakładek asfaltowych na
terenie gminy

1_1-3

1-1.4

1.1.5

1.2.1

1.2-2

-

Budowa ulicy Leśnej w Grębiszelvie i

ul.G mejwMaliszelvie

Budowa ośłietleniaulicznego 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
1-3.1

uczni w szkÓł podstawo^/ych z

terenu Gminy Mirisk Mazowiecki na
rcksźalny 202112022

orientacyjna wartość

zam

Pzewidywany termin wszczęcia
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lnformacje dodatkowe12
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Zam wienie u&ielane jestwtybie
podstawolvym na podstawie: afl.275
pkt'l ustawy
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podstaworym na podstawie: ałL275

737 802,3s PLN
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Zam lvienie udŹelane jestwĘbie
podstaworvym na podstawie: arL275

170731,71 PLN
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473,163,00 PLN

llklvartał2021

r,

154 471,54

Zam wienie udzielane jestwtybie
pkt 1 ustawy

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

łlienie udzielane jeśw
podstawovvym na podstawie:
pK 1 ustawy

Zam

Ębie

arL275

Zam rvienie udzielane jest w fybie

podstawovym na podstawie: aft.275

r.

pkt 1 ustawy

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

Pozycja Planu

PJzedmiotzam wienia

PŻewidywany tryb albo procedura
udżelenia zam wieniag

orientacyjna wartość

zam wieniaro
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Zam wienie udzielane jeśwtybie
pzetargu nieograniczonego na

komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkalych na
terenie gminy Mirisk Mazowiecki
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