Plan postępowań
GMINA MIASTO

udzielenie zamówień na rok

Plac 1000-ecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 683 54 10 do 13, fax 56 683 54 15

NIP:5030054345
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Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.07.2021 nr 2021/BZP 00001439/02/P

(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 19.01.2021 nr 2021/BZP 00001439/01/P))'

Zamawiający:

Krajowy numer identyfikacyjny:? 5030054345

Nazwa: Gmina Miasto Golub-Dobrzyń

Adres: Plac 1000-lecia 25
Miejscowość:
Adres

strony

Kod pocztowy: 87-400

Golub-Dobrzyń
https://www.golub-dobrzyn.pl/

internetowej:

Adres poczty elektronicznej: umGgolub-dobrzyn.pl
Rodzaj zamawiającego:* Zamawiający publiczny

1

2
3

Należy wypełnić

w

przypadku

aktualizacji Planu postępowań

Numer NIP lub REGON.
Zamawiający publiczni, o których

Kraj: Polska

mowa w

art. 4 pkt

1

i

o

|

jednostka sektora finansów

publicznych

|

Numer

telefonu

kontaktowego: +48 566835410

jednostka samorządu terytorialnego

udzielenie zamówień.

2 ustawy, oraz

ich

związki albo inny

iaj

Należy

rodzaj

iaj:

>

spośród

i

ępującej

listy:

oraz

i

trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka
sąd
jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej ochrony prawa
fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład
budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez
tworzone przez
samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych;
opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk
jednostki organizacyjne, państwowe
samorządowe instytucje kultury, inne państwowe
ści
j
nieposiadaj
organi:
2) inna par
prawnej;
2;
3) związki podmiotów,
których mowa w pkt
4) inny zamawiający (proszę określić).
1)

i

jna

o

1

i

nią

i

i

nie

1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne
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Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:

Zamówienie-tdziełane-jest

TAK

w-trybie

Budowa

111

NArYnzA

skateparku terenie
na

Ośrodka Sportu Rekreacji w Golubiupobrzyniu - l! etap

130 000,00 PLN
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kwartał 2021

jest

z awncić

w trybie
udzielane
podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy
Zamówienie

m
eny

zmiana pozycji

Jost dzdno:

NIE

Charakter zamówienia:

s
zamówienia

klasyczne

jest

Zamówienie
odpowiednie dla MŚP:

132

i

z NZD
bk : adna
Malinowskiego
A

TAK

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
le 5 staw I

.

73 048,55 PLN
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seSTbc

(eie AA
innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone:

dodana pozycja

NIE

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:
TAK

A1:3

Budowa chodnika na ul. Młyńskiej

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

16 959,37 PLN
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kwartał 2021

AGE
osa
e: SRP:

innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne

"

na tema
aktualizacji
:

:

dodana pozycja

Pozycja
Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura
udzielenia zamówienia?

Orientacyjna wartość
zamówienia”

termin wszczęcia
postępowania?

Przewidywany

Informacje dodatkowe”

Informacja na temat
aktualizacji?
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Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:
TAK
Budowa

chodnika

na ul. Obrońców

Warszawy

Zamówienie udzielane

jest

w trybie

podstawowym na podstawie: art.
pkt 2 ustawy

275

17

701,24 PLN
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Zamówienie strategiczne
(zielone, społeczne,
innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone:

dodana pozycja

NIE

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:
TAK
Budowa

chodnika

przy ul. Bohaterów

Kosmosu

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

59 448,45 PLN
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Zamówienie strategiczne
(zielone, społeczne,
innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone:

dodana pozycja

NIE

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:
TAK

Modernizacja wjazdu wraz z
parkingiem na os. Katarzyńskim

jest

Zamówienie udzielane
w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy
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446,95 PLN
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kwartał 2021

Zamówienie strategiczne
(zielone, społeczne,
innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone:
NIE
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne

dodana pozycja

Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:
TAK

Remont chodnika na

ul. Kościuszki (od

PI. Tysiąclecia do ul. Nowej)

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

31

989,38 PLN
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Zamówienie strategiczne
(zielone, społeczne,
innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone:
NIE

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne

dodana

pozycja

Pozycja
Planu

Orientacyjna wartość
zamówienia?

Przewidywany tryb albo procedura
udzielenia zamówienia?

Przedmiot zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia

postępowania?

Informacje dodatkowe”

Informacja na temat
aktualizacji?
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Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:
TAK

Remont chodnika na ul. Sienkiewicza

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

34 862,43 PLN
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Zamówienie strategiczne
(zielone, społeczne,
innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone:

dodana pozycja

NIE

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:
TAK

Remont chodnika przy ul. Konopnickiej
koło szkoły specjalnej

jest

Zamówienie udzielane
w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

88 446,12 PLN
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Zamówienie strategiczne
(zielone, społeczne,
innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone:

dodana pozycja

NIE

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:
TAK

1.1.10

Przebudowa drogi gminnej

-

ul.

Rypińska w Golubiu-Dobrzyniu

Szosa

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

1

780 301,60 PLN
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Zamówienie strategiczne
(zielone, społeczne,
innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone:
NIE

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
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dodana pozycja

Pozycja
Planu
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Przewidywany tryb albo procedura
udzielenia zamówienia*

Orientacyjna wartość
zamówienia”

Przewidywany termin wszczęcia

2

8

4

a

ó ZA

:

dmiot

postępowania?
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Informacja na temat
aktualizacji?
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Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:

Zarządzanie nieruchomościami
stanowiącymi własność Gminy Miasto
PA
'oXa'am!.
WKK AKA
45--osrzynR zarządzanie
stanowiącymi własność Gminy we
wspólnotach mieszkaniowych w latach
2022-2023
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Zamówienie
Dodstawowym na podstawie: art. 275
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Zamówienie strategiczne

;

kt

400 000,00 PLN

IV

kwartał 2021

lei

e czne

:

innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:
zamówienia

klasyczne

Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:
AZ
Udzielenie kredytu na częściowe
sfinansowanie deficytu spłatę
zobowiązań
tytułu wcześniej
zaciągnietych pożyczek kredytów
Gminy Miasta Golub-Dobrzyń
:

:

:
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|

podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy
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705 350,00 PLN
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NIE

zmiana pozycji

śddówi

NIE

Charakter zamówienia:
zamówienia

klasyczne

Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:

Ubezpieczenie
1.3.3

mienia

i

Gminy Miasta

odpowiedzialności
Golub-Dobrzyń

ya jn
TAK

jest

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

179 400,00 PLN
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innowacyjne): NIE
PASKA
Zamówienie
zastrzeżone:
jj

NIE

Charakter zamówienia:
zamówienia

$

Należy wskazać spośród następującej

1)

tryb podstawowy - bez negocjacji (art. 275 pkt ustawy);
tryb podstawowy
negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy);
tryb podstawowy - negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy);
partnerstwo innowacyjne;
negocjacje bez ogłoszenia;
zamówienie z wolnej ręki;
konkurs;
umowa ramowa.

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

-

listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:
1

klasyczne

dodana pozycja

5

Należy podać kwotę bez podatku od towarów

6

Należy wskazać

Tz
8

i

w ujęciu

może

i

usług.

miesięcznym lub kwartalnym

ieścić

inne

ir

w

danym roku kalendarzowym.
yczące,

np.

wstępnych

konsultacji rynkowych, innowacyjnych

Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

ówień, zrówr

onych

aspekty

sp

aspekty

ś

2. Zamówienia o wartości równej

przekraczającej progi unijne

Przedmiot zamówienia

Pozycja Planu

9

lub

Należy wskazać spośród następującej

Przewidywany tryb albo procedura
udzielenia zamówienia?
;

F

sa

Orientacyjna wartość
zamówienia”?

termin wszczęcia
postępowania ''

Przewidywany

Informacje dodatkowe'?

Informacja na temat
aktualizacji!*

listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

przetarg nieograniczony;
2) przetarg ograniczony;
3) negocjacje z ogłoszeniem;
4) dialog konkurencyjny;
5) partnerstwo innowacyjne;
6) negocjacje bez ogłoszenia;
7) zamówienie z wolnej ręki;
8) konkurs;
9) umowa ramowa;
10) dynamiczny system zakupów.
1)

10
M
12

13

Należy podać kwotę bez podatku od towarów
Należy

wskazać

w ujęciu

usług.

miesięcznym lub kwartalnym

w

danym roku kalendarzowym.

Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień,
Należy wskazać

czy

aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.
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