Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
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Zamieszczonyw Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.01.2022 nr 2022IBZP 00033528lD1IP

.

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

Zamawiający:
Krajowy numer identyfikacyjny:27792172446

Nazwa: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu

Adres: Grunwaldzka, 250 B
'

'scowość: Poznań

Kraj: Polska

Kod pocztowy: 60-166

Adres Strony internetowej: piorin.gov.pllwiorinlwielkopolskie/
Adres poczty elektronicznej: wi-poznan@piorin,gov.p|

Numer telefonu kontaktowego: 618605911

Rodzaj zamawiającego? Zamawiający publiczny jednostka sektora ńnansów publicznych | organ wladzy publicznej | organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
[

*

Nalezy wypelnic w przypadku aktualizacji

2 Numer NIP lub REGON.

Planu postępowań o udzieleniezamówień.

3

Zamawiajacypubliczni. o klbrych mowa w art. 4 pkt 1 i z ustawy,oraz icti zwiazki albo inny zamawiając/. Należy wskazać rodzaj zamawiającegospośród następującej listy;
ijjednostka sektora Gnansów publicznych: organ wladzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnejlub lerenoweji,organ kontroli państwoweji ochrony prawa oraz sad i uyounal,jednostka samorządu terytorialnego, związekjednostek samorządu terytorialnego,związekmetropolllalny, jednostka
budzetowa,samoiządewyzaklad budżetowy.agenqa wykonawcza.instytucja gospodarkibudżetowej,państwowyrundusz celowy, Zaklad ubezpieczen Spolecznycb lub Kasa Rolniczego ubezpieczenia Spolecznegooraz zarządzane przez nie lundusze. Narodowy Fundusz Zdruwla, samodzlainypubliozny zaklad
opieki zdrowotne,-„ melnla puhjilzrla. PolskaAkademia Nauk i twnlzone przez niąjednbstkiorganizacyjne.panstwowe i samo-zauwa instytucje kultury, inne panstwowe samorządoweosoby prawne umorzone na podstawe odrębnychustaw w celu wykonywania zadań publicznych-,
2) inna państwowaJednostkaorganizacyjnanieposiadająca osobowosci prawnej-„
3) związki podmiotów. o których mowa w pkn iz,
4) inny zamawtajacy(proszę określić).
!

1. Zamówienia :)

wartości mniejszej niż progi unijne

Pozycja
Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura
udzielenia zamówienia”

Orientacyjna wartość
zamówienia5

Przewidywany termin wszczęcia
postępowaniafi

Informacje dod atkowe7

DOSTAWY
Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:
TAK

Dostawa dwóch samochodów typu

1.2.1

kombivart

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

154 000,00 PLN

28.02.2022

r.

Zamówienie strategiczne
(zielone, spoleczne,
innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone:
NIE

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:
Sprzedaż energii elektrycznej na
potrzeby WIORiN w Poznaniu i 16
oddziaiów znajdujących sięna terenie
Województwa Wielkopolskiego w
roku 2023

1.2.2

TAK

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt1 ustawy

250 000.00 PLN

5.09.2022

r,

Zamówienie strategiczne
(zielone, spoleczne.
innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone:
NIE

USŁUŻGŚF
Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:
TAK
Uslugi ochrony ńzycznej obiektów

Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
położonych w Poznaniu

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

177 000,00 PLN

4.05.2022

r.

Zamówienie strategiczne
(zielone, społeczne.
innowacyjne): TAK
Zamówienie zastrzeżone:
NIE

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
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Należy

wskazac Spośród następującej |.er tryb atm procedurę udzielaniammćwteń.
- bez ttegnc'aqt
art 275 pktt ustawy ;
J

tryb podstawowy

Informacja na temat
aktualizacjia

'

2) tryb podsiawawy negociaqe iakuiiziywne(an. 275 pkl 2 uslawy)
3) tryb podsiawowy- negoq'aqe abhgamryjrie (am 275 pkt 3 ustawy):
4) pannerslwn inncwacyin
5) negociaqe bez ogiuszeni
s) zamówienie1 wcina,- rę
7) kunkurs;
a) umowa lamawa.

5 Należy podać kwotę bez podatku od Iowalćw usług.
Należywskazacw ujęciu miesięcznymlub kwanainynnw danym mku kaiendamwym.
7
Zamawiającymoże Zamłeśuć |nne dudalkuweininnnaciedacyczące,np. wstępnych konsuhacii rynkuwych, innowacyjnych zamówen lrównuwzżonychzamówień (uwzględniającychaspeiny społeczne. aspekty środowisknwe).
5
Nsiezy wskauc czy zkiusiizscysWragana: zmianhz. dodaniu lub rezygnaql : puzycjl planu.
i
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2. Zamó

nia

:)

wartości równej |ub przekraczającejprogi unijne

Pozycja Planu

.
.
Przedmiot zamówxema

Przewidyw an y. ! ry balbo rocedura
. .p. 9
udzrelenia zamomenia

Orientac.w.
'na wartość
.
zamowtema m

Paewidyw an y termin wszcz ę cia
postępowania „

informacje dodatkowe12

Informac'a
]. na temat
aktualizacji„„

1

2

3

4

5

6

7

9 Należy wskazać spuśród naslępującej lisiy [ryb sum pmnedurę udzielaniazamówień:

„.,„emgmmgmmmy;

przetargograniczen
&) negociuq'e z ogioszem m:
4) dialog konkurencyjny:
5) psllnslslwo innwacyjn
@)
negocjacje bez ogłaszana;
7) zamówieniaz wolnej ręki;

2)

kunkurs:
5) umowa ramowa;
m) dynamiczny syslem zakupów.
&)
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WOJEWDZN

OCHRONY ROŚLIN
W po

Adam

Należypodać Kwntę bez podatku od towarów | usiug.

” Nalezy wskaxai': w uięcru miesięcznymlub kwanalnyrnw danym roku kaiendarmwym.
12

Zamawiającymoże zamieścić inne dodatkowe Informacje dulyczące, npi wsiępnym konsuiiaqi rynkowych, Innowacylnyoh zamawiamxmwnnwazonychzamówień (uwzgięumającycnaspekly społeczne. aspekty środowiskowe).

” NaVeży wskazać czy akiuaiizacjapoiega na: zmlanie.dodamu lub rezygnaqiz poxyqipianu.

