
Plan postępowa o udzielenie zam wie na rok 1202

2Wersja nr

Zamieszczony w Biuletynie Zam wie Publicznych w dniu 19.04.2021 nr 2O21|BZP OOOOO4y''I|O2[P

(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zam wieri Publicznych; w dniu 13.01.2021 nr 2O21IBZP OOOOO441/01/P)l

Zamawiaiący:

1 Nal.zy *yp"łnie * puypadku aktuafiaqi Phnu postępwa o udzielenie am wie '
2 Numer NIP lub REGoN.
3 zamawiający publi@i, o lddych mwa w arl_ 4 pkt 1 i 2 ustawy' o@ acfi &iąki albo inny zamiliający. NaleŹy wskeć ro aj zamvląą go spośrcd następują@j listy:

2) inna paiEtwffi jednGtka organiŻacvjna nieposiadająga o$bołości pwnej;
3) eiązk podmiot ł, o kt rych mwa w pkt 1 i 2:

4} inny amiliający (pr@ę okeślić)'

Krajowy numer iden{fkacyjny:,2 8222146576

KĄ: Polska

Numer telefonu kontaktowego: +48 257 562500

Kod pocŻowy:0$300Miejscowość: Mitisk Mazowiecki

Adres strony internetowej: www.minskmazowiecki.pl

Adres poczĘ elektronicznej: gmina@minskmazowiecki.pl

Rodza'j zamawiającego:3 Zamawiająry publiczny Ijednostka sektora finans w publicznych Ijednostka samorządu terytorialnego

Nazwa: Gmina Mi sk Mazowiecki

Adres: J zefa Chelmofrskiego '14



{. Zam wienia o wartości mnieiszei niż progi unijne

zmianapozyąi

zlnianapo4ąi

dodana poŻycja

lnformacja na temat
akhralizacjil3

7

lnformacje dodatkowe:
lnformacja na temat
aktualizacji: aktualizacja
polega na dodaniu pozycji

do planu.

lnformacje dodatkorvel2

6

lnformacje dod*kowe:
lnformacja na temat
aktualizacji: aktualizacja
polega na zmianie
przewidywanego terminu
wszczęcia postępowania.

lll}ąr,taiał2021 r'

lllcra a#2ig"tr

lV kwartał 2021 r.

lllęłartał2021 r

PŻewidywany termin wszczęcia
postępowania11

5

ll kwartał2021 r.

llkltadał2021 r-

llkwattałZo21 r

}lęva ał2o"l-t:

llkraltał2o21 r.

136 008,00 PLN

162 601,63 PLN

154 1rt6,54 PLN

219 512,96 PLN

4

15/.471,54.PLN

737 802,35 PLN

170 731,7'l PLN

orientacyjna wartość
zam wienialo

Zam wienie udzielane jesl w trybie
podstawowym na podstawie: arL275
pkt 1 uśawy

Zam wienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art.275
pki'l ustawy

Zam wienie udzielane jest w Ębie
podstawolvym na podstawie: att 275
pkt 1 ustawy

Zam wienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art 275
pktl ustawy

Zam wienie udzielane jest w tybie
podstawowym na podstawie: asL275
pkt 1 ustawy

Zam wienie udzielane |est w Ębie
podstawolvym na podstawie: att 275
pld 1 ustawy

Przewidywany Ęb albo procedura
udzelenra zamowEnra'

3

Zam wienie udzielane jestw trybie
podstawowym na podstawie: art.275
pkt 1 ustawy

Zakup samocfrcdu dla OSP
Zamienie

Budowa zaplecza boiska
sportowego w Hucie Mi skiej

Rozbudowa budy nku zapleea
boiska w Nowyct Osinacft

Budowa ulicy Leśnej w Grębiszewie
iul. G mejw Maliszewie

Budoła oś;wieflenia ulicznego na
terenie gminy

2

Modemizacja nawierzchni ścież{<i

pieszo-rowerovvej Huta Mi ska -
Minsk Mazolviecki

Budowa nakładek asfaltowych na
terenie gminy

Przedmiot zam wienia

1-2.',1

1.1.6

1.1.5

't.1.2

1-1.3

1-1-4
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't.1 .1

Po4Ąa
Planu



lnformacja na temat
aktualizacjil3

7

dodana pozycja

lnformacje dodatkowe 12

b

lnformacje dodatkowe:
lnformacja na temat
aktualizacji: aKualizacja
polega na dodaniu pozycji

do planu.

Pzewidywany termin wszczęcia
postępowania11

5

lY lęltartał2021 r'

l.l.fulanał2021 r

ili,...,,.i,.
ą :, '|'.'|

lllkrłlarłał2021 r'

orientacyjna wartość
zam wienialo

4

152 000,00 PLN

8't1 721,21 PLN

473 463,00 PLN

Przewidywany tryb albo procedura

udzielenia zam wienias

3

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

Zam wienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art.275
pkt'l ustawy

Zam wienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art.275
pkt l ustawy

Przedmiot zam wienia

2

Dostawa kruszywa na drogi w
gminie Mifrsk Mazowiecki

ograniczenie niskiej emisji popŻez
wymianę urządze gzewczych w
Gminie Mi sk Mazowiecki

zakup bilet w miesięcznych dla
Uczni M/ szkoł podstawowych z
terenu Gminy Mirisk Mazowiecki na
rok szkolny 202'l!2022

Po'4ąa
Planu

1

1.2.2

1.2.3

1.3.1

4 Nalezy wskaać sposr& naśępuią i listy tryb albo pr@durę udzielania amdĄ'ien:

1 ) @ podstawwy - bez neg@jaqi (art. 275 pkt 1 ustawy);
2) tryb podsteily - neg@jacje fakultatywns (a - 275 pK 2 ustawy);

3) Ęb podslawwy - neg@iaie obligatoryjre (a.Ł 275 płd 3 ustatry);

4) pa neEtwo int]oMsyine:
5) negGjacje bez oglossia;
6) am lviffie z wolne! Ęki;
7) kmku6;
8)ummElrwa.

5 uaray poo- tołotę bą podatku od tNa w i usług'

6 Natgży wskeć w ujęciu iesiqznym lub k@rtalnymw danym .oku kalendaamym.

8 Nabzy wsłaać ey akhJaliaja pol ga na: nianie, dodaniu lub lezygnacji z pozycii płanu'



2.7am wienŻa o wartości r wnej lub przekraczającej progi unijne

9 ttaleł rctoac sposr d mstępuFt i listy tryb albo

1) preiarg ni'gEnln!Ę
2\pfzłŹ'.gcp'wiwtli
3)n gełrcjezog|orenim;
4) dialog konktrencyjnf
5) parbreGtuvo inrecyire;
6) n oeiaqg bą ogł@mia;
7) amćłvioie z wdrei Ęki;
8) kooloE:
9)Ul1Wffią
10} dynmią'ly svśffi akup vv.

10 Ha.*y pooac toułę be podatku od ttra w i uś!g-
11 t'ueiy mtazae * u'ęciu mbsięąnym lub laaitalrrym w darrym rolo l brx'aryym.

13tt l"zy*t*"e."yaldualiaqapobga@:zmianie,dodaniulubręrygmiizpozyciiplanu.

lnformacja na temat
aktualizacjil3

7

tnformacje dodatkowel 2

6

Przewidywany termin wszczęcia
postępoMraniar1

5

lllw/a.tał2021 r

4

3 822 975,00 PLN

orientacyjna Wartość
zam wienialo

3

Zam wienie udzielane jest w tybie
przetargu nieograniczonego na
podstawie: art. 132 ustawy

Przewidywany tryb albo procedura

udzielenia zam wieniae

Odbi rizagospodarowanieodPad w
komunalnycfi od właścicieli
nieruchomości zamieszkalych na
terenie gminy Mi sk Mazowiecki

Przedmiot zam wienia

21

2.3.1

Po4ycja Planu


