
an sostępownń e uzna zapówień nak |ERENESE

enia | s

Zamleszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.11.2021 nr 2021/BZP 00001819/03/P

(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 08.10.2021 nr 2021/BZP 00001819/02/P)

Zamawiający:

Nazwa: Mejski Ośrodek Polityki Spolecznej Krajowy numer identyikacyjny:? 8781620568

Acres: Kilńskiago 10

Miejscowość: Golub-Dobrzyń Kod pocztowy: 87-400 Kraj: Polska

Adres strony internetowej. htps:/bip golub edobrzyn pl/S73 mops

Adres poczty elektronicznej: mopsum ggolub-ctobrzyn.pl Numer telefonu kontaktowego: +48 568835410

Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny | jednostka soktora fimansów publicznych | ine państwowe i sarnorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań
publicznych
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1. Zamówienia o wartości mniejszejniż progi unijne
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Pozycja Przedmiot zamówieniaPlanu kinie Przewidywany ly albo procedura
udzielonia zamówienia

Orientacyjna wartość Przewidywany lermin wszczęcia
postępowania!

Informacje dodatkowe!
Informacja na temal

aktuaizacji

Dożywianie mieszkańców miasta
Golubia-Dorzynia w 2022r,
realizowane przez Miejski Ośrodek
Poliyki Społecznej w Golubiu-
Dobrzyniu

132
Zamówienie udzielana jest w trybie
podstawowym na podslawie: art 275
pkt 1 ustawy sirPACH118 000,00 PLN

IV kwartał 2021

Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:
TAK
Zamówienie strategiczne
(zielone, społeczne,
innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżono:
NIE

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczno
Informacje dodatkowe: Po
ponownym oszacowaniu
postępowanie będzie
prowadzone z
pominięciem przepisów
ustawy Pzp z uwagi na
wartość,
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2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Pozycja Planu Przedmiał zamówienia
Przewidywany tryb albo procedura

udzielenia zamówienia”
Orientacyjna wartość Przewisywany lermin wszczęcia

postępowania”! informacje dodatkowo?
informacja na temal

aktualizacji
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