
Plan post$powari o udzielenie zamowieri na rok 2 0 2 1

Wersja nr

Zamieszczony w Biuletynie Zamowicn Publicznych w dniu 29.04.2021 nr 2021/BZP 00007149/02/P

{aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamowieri Publicznych; w dniu 12.02.2021 nr 2021/BZP 00007149/01/P)1

Zamawiajqcy:

Nazwa: Muzeum Pomorza Srodkowego w Slupsku Krajowy numer identyfikacyjny:2 000277807

Adres: ul. Dominikariska, 5-9

Miejscowosc: Stupsk

Adres strony internetowej: www.rnuzeum.slupsk.pl

Adres poczty elektronicznej: muzeum@muzeum.slupsk.pl

Kod pocztowy: 76-200 Kraj; Polska

Numertelefonu kontaktowego: 59 8424081

Rodzaj zamawiajapego;3 Zamawiajacy publiczny [ inny zamawiaja.cy {prosze, okreslic)

Nalezy wypelnic vi przypadkj aktuaJizacji Planu po5te.powari o udzielenie zamdwien.

2 Numer NIP lub REGON.

Zamawiajgcy publiczni, o klorych mowa w art. 4 pkt 1 11 ustawy. orazich zwi^zkl albo inny zamawiajacy. Nalezy wskazac rodzaj zamawiajacego sposrod nast?pjjace| listy:

1) jedncalka seklora (inansow Publicznych: organ wtadzy publicznej, w lym organ administraeji rzadowej (centralne] lub terenowej). organ kontroli pahstwowsi i ochrony prawa oraz sa.d i trybunal, Jednosfta samorz^du lerylorialnego, zwiazek jednoslek aamorza.du terylorialnego, zwia.zek metropolitalny, jednoslka
Budzetowa, samorza,dowy zaktad budzelowy. agencja wykonawcza. inslylucja gospodarki budzelowej, pafelwowy lundusz eelowy, Zaktad Ubezpieczen Spolecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczeria Spolecznego oraz zarza.dzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, aamodzlelny pubtlczny zaklad
opieki zdrowolnej, uczelnia publiczna. Polska Akadeinia Nauk i tworzone pizez nia.jednoslki organizacyjne, paristwowe i samorzadowe inslytucje kulturv, inne paiistwowe i samorz^dowe osoby prawne ulworzone na podstawie odr^briych uslaw w celu wykonywania zadan pubhcznych.
2) inna partslwowa jednoslka organizacyjna nisposiadajaca osabowo4ci prawnej;
3) zwi^zki podmiolOw, o ktorycli mowa w pkt 1 i 2;
4] inny zamawia|a.cy (prosz? okreslic].



1. Zamowlenia o wartosci mniejszej niz progi unijne

Pozycja
Planu

1

Przedmiot zamowienia

2

Przewidywany tryb albo procedura
udzielenia zamowienia4

3

Orientacyjna wartosc
zamowienia5

4

Przewidywany termin wszczecia
postQpowania6

5

Informacje dodatkowe7

6

Informacja na temat
aktualizacji8

7

1 . R 0 B 0 T Y B U D O W L A N E

1.1.1

1.1.2

Wymiana pokrycia dachowego w
zabytkowych obiektach w Muzeum
Wsi Slowifiskiej w Klukach

Utworzenie Centrum tradycji i
ochrony dziedzictwa kulturowego w
zabytkowej Karczmie u Dargoscha w
skansenie slowiiiskim w Klukach

Zamowienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie; art. 275
pkt 1 ustawy

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

127 813,15 PLN

2 933 937,78 PLN

II kwartal

M kwartat

Zam6wienie jest
odpowiednie dla M&P:
TAK
Zamowienie strategiczne
(zielone, spoteczne,
innowacyjne): NIE
Zam6wienie zastrzezone:
NIE
Charakter zamowienia:
zamowienia klasyczne

Zamowienie jest
odpowiednie dla M&P:
TAK
Zamowienie strategiczne
(zielone, spoteczne,
innowacyjne): NIE
Zamowienie zastrzezone:
NIE
Charakter zamowienia:
zamowienia klasyczne

dodana pozycja

dodana pozycja

* Nalezy wsKazac sposrCd nasl^pujacei listy tryt> albo procedun* udzielania zamiwiErt:

1) Iryb podstawowy - baz negocjacji (art. 275 pkl 1 uslswyl,
2) Uyb podslawowv - nagocjacje fakullaiywne (art. 275 pkt 2 uslawy),
3] tryb podslawowy - negoqacie obligaiorvjne (art. 275 pkt 3 uslawy);
4) partnarstwo innowac/jne,
5) negociaqe bez ogtoszenia,
6) zamdwienie z wolnej r?ki;
7] konkurs,
8) umowa ramowa.

Naleiy poaai kwol^ bez podatkj od lowarow i ustug.

Nalezy wakarat w uifciu miesi^cznym lub kwartalnymw danym roku kalandareowym.

7 Zamawiaiapy moze zamiescic inne doflatkowa informac|e dotycz^ce, np. wsl^pnych konsultacji rynKowych, innowacyjnych zamawieii, zrownowazonych zamowien (uwzgl?dnia]a.cych aspekty spoleczne, aspekly srodowishowe].

Nalezy wskazac czy aktualizaqa polega na: zmianie. dodaniu lub rezygnaqi z pozycji planu.



2. Zamdwienla 0 wartoscf rownej lub przekraczaj^cej prog) unijne

Pozycja
Planu

1

Przedmiot zamowienia

2

Przewidywany tryb albo procedura
udzielenia zamowienia9

3

Orientacyjna wartosc
zamowienia10

4

Przewidywany termin wszczecia
postepowania11

5

Informacje dodatkowe12

6

Informacja na temat
aktualizacji13

7

3 . U S L U G 1

2.3.1

Ustugi ochrony osob i mienia oraz
monitoringu elektronicznego w
Muzeum Pomorza Srodkowego w
Siupsku w latach 2022-2024

Zamowienie udzielane jest w trybie
przetargu nieograniczonego na
podstawie: art. 132 ustawy

2 338 989,00 PLN III kwartat

Zamowienie jest
odpowiednie dla M§P:
TAK
Zamowienie strategiczne
(zielone, spoteczne,
innowacyjne): NIE
Zamowienie zastrzezone:
NIE
Charakter zamowienia:
zamowienia klasyczne

Nalezy wskazad sposrad nastepujacej listy Iryb aibo procedure udzielania zarn6wien:

1) prfcelarg nieograniczony:
2) prielarg ograrlczony;
3) negocjacje z ogtoszeniem;
4) dialog konkurencylny;
5] partfierslwo innowacyjne;
6} negocjacje bez ogloszenia;
7) Zamowienie z wolnaj r?ki;
8) konkurs;
9) umowa ramowa;
10) dynamiczny system zakupow.

10

DYREKTOR
Muzeum Pomorza Srodkowego

mgr Mct/Sitfiha Mazur
STARSZY KUSTOSZ

Nalezy podac kwot^ oa; podatku od lowarow i uslug,

Nalezy wskazac w uj^ciu miesi?c;riyrn lub kwailalnym w danym roku kalendarzowym.

2 Zamawiaja,cy moze zamieficit inns dodatkowe mlDrmacjs dolycza.ce, np. wstepnycti konsultacji fynkowych. lnnowacy|nych zam6wiBi^, zr6wnowazonych zamowien (uwzgl^dniajacych aspskly spoleczne, aapskly irodowiskowo).

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


