Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
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Wersja nr
z dnia [09.03.2021]
Zamawiający:

Krajowy numer identyfikacyjny:1)

Nazwa:
COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Szczecinie
Adres: [ulica, nr domu, nr lokalu]
Miejscowość:

786-16-97-911

ul. Goleniowska 56a

Szczecin

Kod pocztowy: 70-847

Kraj: Polska

Adres strony internetowej: szczecin.coboru.gov.pl
Adres poczty elektronicznej: sdoo@szczecin.coboru.gov.pl
Rodzaj zamawiającego:

1)
2)

2)

Numer telefonu kontaktowego: 91 460 06 69

inny : agencja wykonawcza

Numer NIP lub REGON.
Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki albo inny zamawiający. Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy:
1) jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego,
związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska
Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań
publicznych;
2) inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
3) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2;
4) inny zamawiający (proszę określić).

Zamówienia o wartości poniżej progu stosowania ustawy Pzp tj. 130 tys. zł

3.

Pozycja Planu

Rodzaj zamówienia:
dostawa
/usługa
/roboty budowlane

Przedmiot zamówienia
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Orientacyjna wartość zamówienia13)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Informacje dodatkowe

Informacje na temat aktualizacji
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ROZEZNANIE RYNKU

3.1.1

Dostawa

Dostawa węgla

32.222,99

Luty/Sierpień/Grudzień

3.1.2

Roboty budowlane

Remont melioracji w Nowych Liniach

30.000,00

Kwiecień/Listopad

…
2.
3.2.1

Dostawa

Dostawa oleju napędowego

…
13)

Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.

ZAPYTANIE

115.071,00

OFERTOWE
Marzec/Kwiecień

