
Pian postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 3

Wersja nr I i 1

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.12.2022 nr 2022IBZP 0052410510HP

(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuietynie Zamówień Publicznych: w dniu [„..j nr [...])'

Zamawiający:

Nazwa: Gmina Miasto Golub-Dobrzyń Krajowy numer identyfikacyjny:2 5030054345

Adres: Plac TOGO—lecia 25

Miejscowość: Golub-Dobrzyń Kod pocztowy: 87400 Kraj: Polska

Adres strony internetowej: httpsjlwwwgolub-dobrzynpl/

Adres poczty elektronicznej: um@goiub-dobrzyn.pi Numer telefonu kontaktowego: +48 566835410

Rodzaj Zi-imawiającegoż3 Zamawiający publiczny | jednostka sektora: tinansów puhiicznych ] jednostka samorządu terytorialnego

' Nalezy wypełnić w pmypadku aktualizacji Planu poaiępbwaii u udzielenie Emma
? Numer NIP iub REGON
3 Zamawiający publiczui a których mowa »: an. 4 pki ' iz ustawy: oraz ich związki albo mny zamawiający. Należy wskazać rodzaj „(nawalam spośród nasięnująoej Ilsly:
1) jednostka sektora nnansow publiiznych. organ wbdzy publicznej, w rym organ adminislmql rządowej (cammie; lub Marwan. organ kanu-zu państwowej I ochrony prawa oraz sąd . bybunan, .aunosb-a samorządu icryimialnegn, związek jednosiek samorządu thrizlnego. związek meimpolnalny, jedmmtxabudzelowa. samołządowy mm numerow, agencja wykonawcza, instytucja pospoam Michowej. wńsmowy fundusz celowy, Zuma ubezpieczeń Sndecznych lub Kasa Rolniczego ubezpieczenia Społecznego oraz maąazane pi-aez nie lundusze. Naiodowy Fundusz dewra. samodzielny pubinuy zakladDylek! zdrowotnej, uczelnia pubbczna, Poiska Akademia Nauk ”warm"! przez mąjednmiki organmyjne. pańslwowe i samaąduwe inslymcje kultury, |nne państwowe ] samorządowe osoby prawne umorzone na podstawie odrębnych usiaw w celu wykonywania zadań publicznych;2) inna państwowa jednosika organizacyjna nieposiadająca osobowości pmwnq,
ai związki podmiotów, o klńrycn mama w oki 1 .z
4) Inny zamawiający (proszę określać).



1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

Pozycja
Planu

Przedmiot zamówienia
Przewidywany tryb albo procedura

udzielenia zamówienia”
Orientacyjna wartość

zamówienia5 postepowania5
Przewidywany termin wszczęcia

Informacje dodatkowe7
Informacja na temat

aktualizacjiB

1.ROBO TY BUDOWLANE

Kompleksowa termomodernizacja
Zespołu Szkól Miejskich z
zastosowaniem odnawialnych źródeł
energii

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

6 500 000.00 PLN I kwartał 2023

Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:
TAK

Zamówienie strategiczne
(zielone, społeczne.
innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:
NIE

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne

Budowa windy zewnętrznej oraz
remont schodów dla Miejskiego
Ośrodka Polityki Społecznej w
Gołubiu-Dobrzyniu

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

130 000,00 PLN | kwartal 2023

Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:
TAK

Zamówienie strategiczne
(Zielone, społeczne.
innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:
NiE
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne

Remont tzw. Domku Pod Kapturem w
Gołubiu-Dobrzyniu

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

1 200 000,00 PLN l kwartał 2023

Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:
TAK

Zamówienie strategiczne
(zielone, spoleczne,
innowacyjne): NiE
Zamówienie zastrzeżone:
N [E

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne



Pozycja
Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb albo procedura

udzielenia zamówienia4
Orientacyjna wartość

zarm'›wi<—>nia5
Przewidywany termin wszczęcia

postępowania5 informacje dodatkowe7 Informacja na temat
aktualizacjia

G

l Tężnia w Golubiu-Dobrzyniu
Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: an. 275
pkt 2 ustawy

160 000,00 PLN ll kwartal 2023

Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne
(zielone, spoleczne.
innowacyjne): NIE
Zamówienie Zastrzeżone:
NIE
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne

DOSTAWY

1.2.1
Zakup auta do plzewozu dzieci z
niepelnosprawnościami z Gminy
Miasto Golub-Dobrzyń

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

155 000.00 PLN ! kwartal 2023

Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:
TAK

Zamówienie strategiczne
(zielone, społeczne.
innowacyjne): NlE
Zamówienie zastmeżone:
NIE

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne

.USŁUG!

1.3.1
Świadczenie kompleksowej uslugi
oświetlenia na terenie miasta Golub-
Dobrzyń

Zamówienie udzielane jest w trybie
zamówienia z wolnej ręki na podstawie:
311.305 pkti ustawy w zw. z art. 214
ust. 1 pkt1 ustawy

650 000,00 PLN lV kwartal 2023

Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:
TAK

Zamówienie strategiczne
(zielone, spoleczne.
innowacyjne): NiE
Zamówienie Zastrzeżone:
NIE

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne



Pozycja Pmedmioi zamówienia Przewidywany tryb albo procedura Orientacyjna wartość Pmewidywany termin wszczęcia Informacja na temat

stanowiącymi własność gminy we
Wspólnoiach Mieszkaniowych

pkt 2 ustawy
innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:
N IE

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne

Planu udzielenia zamów-henia4 zamówienia5 postępowania5 informacje dodatkowe7
aktualizacji8

1 2 3 4 5 6 7

Zamówienia jest
odpowiednie dla MŚP:

Zarządzanie nieruchomościami
TAK

, „ . .

stanowiącymi własność Gminy Miasto umówienie udzielane jest w trybie Zamowrente sirategtczne

1.3.2 Golub-Dobrzyń i Zarządzanie iokalami podstawowym na podstawie: art, 275 150 000,00 PLN W kwartai 2023 (””Ma swemą

A
Naiazy wskazać spośród następującej listy tryb albo mot-„mę udziałama zemńwxań'

!) tryb wdslawowy - bez negocjacji (art, 275 uki › ustawy),
2) tryb pxxiaiawowy › nngucjacje fakunatywne ian. 275 uki 2 usiawv ›

a; Ilyb podstawowy . negocjacje umigatmyjna (an. 215 pkt 3 ustawy);
4) pattnerstwo
5)wmn ma 0900 suma.
6) zamówienia z mine, ręki:
7) konkurs;
a) umowa rat-uwa

5 Nalezy podać kwotę bez podatku od tematów 1 using,
5 Naltuy wskazać w ujęciu miesięcznym tub kwartalnymw danym rum kalendaanwym.
7 kmawiaiący może zamiescv: mne dodatkowe inlntmacje dniytząca na wstępnych knnsunaqi rynkowych. Innowacyjnych zamowien. zrównoważonych zamówień (uwzglednlaiąwdl aspekty spawane. aspekty śmdowtskt'ywa).

0 Należy wskazac czy aklualtzacja polega na: zmianie. dodaniu lub rezygnaqt z pozycji planu.



2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Pozycja . , . . Przewidywany tryb albo procedura Orientacyjna waność Przewidywany termin wszczęcia _ 12 Informacja na temat
Planu

Przedmmi zamowrema udzieienia zamówieniag zan'it'zwieniam postępowania" informacje dodatkowe aktualizacji”

1 2 3 4 5 6 7

3 . U S |'. U G |

Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:

Udzieienie kredytu na częściową ;::ówie nie stra:e icznespłatę wczesniej zaciągniętych Zamówienie udzielane jestw trybie
( zieione 5

00mm?
2.3.1 pożyczek i kredytów oraz częściowe przetargu nieograniczonego na 12 068 178,00 PLN [ kwenai 2023 innowac. ,:e). NIE

'

sfinansowanie deficytu budżetu Gminy podstawie: art. 132 ustawy Zam(wiśnie ies! rze że ne-Miasta Gołubie-Dobrzynia NiE
'

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne

9 Należy wskazać spośród naslępuiącej listy uyb albo omnedurę udzielania umawiam
1) wzelarg nleogranmony.
2) przewa ograniczony:
3› negnqaqe : ogłoszeniem. ,"
4) dialog konkurencylwi !
5) pannemłwo innowacyjne;
a) negocjacje bez Wania. „

7) zamów! ' 1 k; › . i
8)mm.?” „w. w „

BURMiSrRz
Sjumawa rama, GÓFUbii—qurzynl.m) dynamiczny syslem zakunów

'" Należy podać anxę bez podam od towarów | usiug
” Należy wskazac w uyęciu miesięcznym lub kwanalnym w danym roku kalendarznwym.
'? Zamawiający może zamieścić |nne dudaikuwe inlurmacje dolyczaee. np. wstępnych konsultacji rynkowych, inmwscyjnych zamówień. zrównoważonych zamówień (uwzględmających aspmy spoienzne. aspekiy śmdcwrskowel

” Należy wskazać Łzy akmlizaojs polega na: zmianie. dodaniu lub rezygnaq: z uczyc,". planu

S?owqobjk—w '. Ż'ca/ JAk/wwmfimv W Wie/%%%


