
ZARZĄDZENIE NR .aft .1!!? ~:«<JM
STAROSTY KOLSKIEGO
z dnia .8 stycznia 2020 r.

w sprawie: planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych w Starostwie
Powiatowym w Kole w roku 2020

Na podstawie art. 34 ust. I i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie

powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późno zm.) w związku z art. 13a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843) oraz uchwały Rady

Powiatu Kolskiego Nr XXIl51120 19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej

Powiatu Kolskiego na 2020 rok, zarządzam co następuje:

§1

Przyjmuje się plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych w Starostwie

Powiatowym w Kole w roku 2020 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie w dniem podjęcia



POWIAT KOLSKI - Starostwo Powiatowe w Kole
Ul. Sienkiewicza 21/23
62-600 Kolo

(nazwa Zamawiającego)

L.p Wydzial Przedmiot zamówienia

3

l. Remonty pomieszczeń
biurowych - budynek A i B

2. Nadawanie w obrocie
krajowym i zagranicznym

przesylek pocztowych

3.0chrona fizyczna osób i
mienia w budynkach

Starostwa Powiatowego oraz
zespolu garaży

I. Dostawa wyposażenia do
pracowni elektrotechniki i
elektroniki samochodowej

dla Zespolu Szkól
Technicznych w Kole

część I . "Dostawa narzędzi"
część 2: "Dostawa urządzeń
wulkanizacyjnych"

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2020

uwagi
Proponowany

tryb
zamówienia

4

Przetarg
nieograniczony

Usługi
społeczne

Usługi
społeczne

Przetarg
nieograniczony

3 Wydział Finansów I. Kredyt bankowy Przetarg
długoterminowy w wysokości nieograniczony

4.000.000,00

4 Wydział Geodezji, Utworzenie baz danych Przetarg

Kartografii i GESUT i BDOT 500 nieograniczony

Katastru

2

Wydział
Organizacyjny i

Zdrowia

2 Wydzial Inwestycji i
Rozwoju

Referat ds. zamówień
publicznych

• D - dostawy, U - usługi, R - roboty budowlane

Rodzaj'

5

Roboty
budowlane

usługi

usługi

dostawa

usługa

usługa

Orientacyjna wartość
szacunkowa brutto (w

PLN)

6

łOO000,00

300.000,00

525.600,00

Część nr 1-48.699,18
Część nr 2 - 33.584,20

542.500,00

228.400,00

Przewidywany termin
wszczęcia

postępowania w ujęciu
kwartałnym łub

miesięcznym
7

II kwartal 2020

IV kwartał 2020

l kwartał 2020

l kwartal 2020

III kwartal 2020

II kwartal 2020

zal~nik do Zarządzenia Starosty Kolskiego
Nr .... Ił?{),~,')!)if)z dnia .~. stycznia 2020r.

8

Umowa na dwa lata

Umowa na trzy łata

Zadanie realizowane w ramach projektu: "Nowoczesne
technologie w ksztaleeniu zawodowym elementem rozwoju
gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i
kolskiego", Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na łata
2014-2020, Oś Priorytetowa 9 "Infrastruktura dla kapitału
ludzkiego", Działanie 9.3 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury
edukacyjnej i szkoleniowej", Poddziałanie 9.3.2 "Inwestowanie w
rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego".

Spłata kredytu 2020-2027


