
Lp. Pozycja Planu Przedmiot zamówienia 
Przewidywany tryb albo 

procedura udzielenia 
zamówienia 4)

Orientacyjna wartość 
zamówienia 5)

Przewidywany termin wszczęcia 
postępowania 6)

Informacje dodatkowe 7)
Informacja na temat 

aktualizacji 8) 

4) Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielenia zamówień:
1) tryb podstawowy  - bez negocjacji (art.. 275 pkt 1 ustawy Pzp)
2) tryb podstawowy -  negocjacje fakultatywne (art.. 275 pkt 2 ustawy Pzp)
3) tryb podstawowy -  negocjacje obligatoryjne (art.. 275 pkt 3 ustawy PZP) 
4) partnerstwo innowayjne 
5) negocjacje bez ogłoszenia 
6) zamówienie z wolnej ręki 
7) konkus 
8) umowa ramowa 

5) Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług
6) Należy wskazac w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku 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 polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

PLAN POSTĘPOWAŃ UM NA ROK 2021 O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ PROGI UNIJNE  - ROBOTY BUDOWLANE 
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procedura udzielenia 
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1  1.1.1

Dostawa wraz z montażem 
i konfiguracją sprzętu sali 
koncertowej i studia 
nagrań w Pałacu 
Radolińskich

Tryb podstawowy  - bez negocjacji 
(art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) 445 000,00 II kwartał 2021

2  1.1.2

Dostawa wraz z montażem 
wyposażenia pomieszczeń 
administracyjnych i 
pomocniczych Muzeum 
Regionalnego w  Jarocinie

Tryb podstawowy  - bez negocjacji 
(art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) 160 000,00 II kwartał 2021

3  1.1.3 Zakup energii elektrycznej
Tryb podstawowy  - bez negocjacji 

(art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) 35 000,00 IV kwartał 2021

4) Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielenia zamówień:
1) tryb podstawowy  - bez negocjacji (art.. 275 pkt 1 ustawy Pzp)
2) tryb podstawowy -  negocjacje fakultatywne (art.. 275 pkt 2 ustawy Pzp)
3) tryb podstawowy -  negocjacje obligatoryjne (art.. 275 pkt 3 ustawy PZP) 
4) partnerstwo innowayjne 
5) negocjacje bez ogłoszenia 
6) zamówienie z wolnej ręki 
7) konkus 
8) umowa ramowa 

5) Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług
6) Należy wskazac w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku 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 polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

PLAN POSTĘPOWAŃ UM NA ROK 2021 O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ PROGI UNIJNE  - DOSTAWY 
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4) Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielenia zamówień:
1) tryb podstawowy  - bez negocjacji (art.. 275 pkt 1 ustawy Pzp)
2) tryb podstawowy -  negocjacje fakultatywne (art.. 275 pkt 2 ustawy Pzp)
3) tryb podstawowy -  negocjacje obligatoryjne (art.. 275 pkt 3 ustawy PZP) 
4) partnerstwo innowayjne 
5) negocjacje bez ogłoszenia 
6) zamówienie z wolnej ręki 
7) konkus 
8) umowa ramowa 

5) Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług
6) Należy wskazac w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku 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 polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

PLAN POSTĘPOWAŃ (NAZWA JEDNOSTKI) NA ROK 2021 O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ PROGI UNIJNE  - USŁUGI
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