
 

 

 

Plan (._ powań o udzielenie zamówień na rok C 2 o 2 2 

1 Wersja nr 

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.01.2022 nr 2022/BZP 00037331/01/P 

(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu[ ... ) nr [ .. .])1 

Zamawiajitcy: 

Nazwa: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KRÓLA JANA Ili SOBIESKIEGO W GLIWICACH Krajowy numer identyfikacyjny: 2 6311075658 

Adres: ul. Jana Ili Sobieskiego 14 

Miejscowość : Gliwice I Kod pocztowy: 44-100 Kraj: Polska 

Adres strony internetowej: gliwicesp9.edupa,ge.org 

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp9.g1iwice.eu 

Rodzaj zamawiającego: 3 Zamawiający publiczny I inny zamawiający 

I Numer telefonu kontaktowego: +48 32 2391362 

1 Nalety~w~~Plar'A,p.-t_..,,o ____ 

2 Numer NIP lub REGON. 

3 Zamawie;.:y publlcznl, o których mowa w an. 4 piet 1 I 2 ustawy, oraz Ich ,:wi~ albo Inny umawiający. Hai.ty wskazać rodzaj umawi$Jącego spośród następującej lisly: 

1) jednostka 1tł(tore finansów l)<lblany,:h: organ -Y publicznej, w tym Olll*" adminislraqi rz.»wej (centrala.j lub terenowej), orgen konb'di pańslwowtj I ochrony prawa OtlZ ~ I trybuna. jednosll<a sarn<>r<apu le,ytorialnego. zwią;t•k jednostek_., t.rytorialnego. ~ok mev-opolitalny. jodnoctka 
--· ~zakład~. ~ wykonawcz:a, lnllylUCja gospodarł<J -~. paits~ lundusz """"1wy. Zal<lad Ubezpieczeń SpolKznyc:łl lub Kala Rol~ Ubezpioc:uNa Spolecmego o,u zarządzane przez l'Ń fundusze. Narodowy Fundusz Zdrowia. aamodzielny pul)IICZJ'ly zakład 
opiel<i ~ ucz-put,llczna, Pelsl<.a Al<adelria Nauk i IWQzono p,uz nil\~~. ~ I ~ inllyttJcje kl*,ry. irM pańs-1 ~ osoby-utw<xzorle na podslawóe odrębnych-w celuwytonywenla zadań~ 
2)ima ~~o,ga,wz.ac,;,a ~ -p,awnej; 
3) ~ podmiotów, o kl6ryd,- w p4cl 1 12; 
4) ,nny zamowlający (proszę ol<mllt). 



 

 

1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne 

Informacja na temat Przewidywany termin wszczęcia Ońentacyjna wartość Przewidywany tryb albo procedura Informacje dodatkowe7 • Przedmiot zamówienia Pozycja Planu aktualizacji8 postępowania 6 zamówienia5 udzielenia zamówienia4 

6 5 4 3 1 2 

1 . R o B o T y B u D o w L A N E 

Zamówienie jest 
odpowiednie dla MŚP: 
TAK 
Zamówienie strategiczne 

Zamówienie udzielane jest w trybie 
Modemizacja_obiektu - podstawowym na podstawie: art 275 1.1.1 
zabytkowego ogrodzenia etap 4 pkt 1 ustawy 

285 000,00 PLN 
(zielone, społeczne. 

I kwartaV li kwartał innowacyjne): NIE 
Zamówienie zastrzeżone: 
NIE 
Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 

4 Należy wskazać $pośród nasttpującej listy tryb albo proced\#ę udzlelania zamówień: 

1) tryb podstawowy. bez negocja<:ji (art. 275 pkt 1 ustllWy); 
2) tryb podstawowy. negocjacje lakultatyw,,e (art. 275 pkt 2 ustawy): 
3) tryb podslawowy. neg«:jacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy): 
4) partnerstwo innowacyjne: 
5) negocjacje bez ogłoszenia; 

6) zamówienie z wolnej ręki; 
7) konkurs: 
8) umowa ramowa. 

5 Należy podać kwotę bez, podaU<u od towarów i usług. 
6 Nalefy wskazać w ujęciu miesięanym lub kwanalnymw danym ro4w kalendarzowym. 

7 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące , np. wstępnych konsultacji rynkowych. innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe). 
8 Należy wskazać czy aktualizacja pa- na: zmianle, dodaniu Jub rezygnacji z pozycji planu. 
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2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne L ~ 

Pozycja Planu Przedmiot zamówienia 
Przewidywany tryb albo procedura 

udzielenia zamówienia9 
Orientacyjna wartość 

zamówienia 10 
Przewidywany tennin wszczęcia 

postępowani a, 1 lnfonnacje dodatkowe 12 Informacja na temat 

aktualizacji13 

1 2 3 4 5 6 7 

9 Naiefy-.ZIC spośród~ lisly ~ llb<) """*""' udzielania z.amówień: 
1)~1""1,1-*-™.Y: 
2) ~ ograniczony: 
3) negocjec:Je Z ogłoszeniem: 

•) dialog kollkurenq,jny; 
5) partnerstwo Innowacyjne: 

6) negoąac:jo - ogl<,szania. 
7)Z..-z wdnojr1'<,I: 
8) kocia.n; 
9) UIT10WII -a; 
1 O) dynamiczny systgm zal<Upów. 

10 Nalely pod.e 1cW<J1ę - podat<u od-· -..g. 
11 Nale2y-wujfc:iu mlosięc:znymhA> ~wclanym ro1<u ~ 
12 ~może ---omormacje ~. np. -tpnyd, kOOSl.llaql ,ynkow)'Ch. ~ z.amówletl. zrówoowatonyclllamówień (uwzględniaj'°ycll aspel<1y spoicZM, aspeldy~owe). 
13 Nalety wskaZać czy aktualizacja pol"9" ,,., zmianie., dodaniu lub rezygnacji z pozytji planu. 




