
SZKOŁA rlJUSIAWOWA NR 64 
im. Marii Konopnickiej Plan post,powań o udzlelenle zamówień na rok 2 o 2 1 

61-251 Poznań, os. Orla Białego 12rr---------------------------------------..L_--1 __ ..1.__.....1. _ _J 

te l. 61 877 05 62 
Regon 000245084. NIP 782· 15·52-313 Wersja nr 1 

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publlcznych w dniu 10.06.2021 nr 2021/BZP 00079550/01/P 

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

Zamawiający: 

Nazwa: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. MARII KONOPNICKIEJ W POZNANIU Krajowy numer ldentyfikacyjny:2 7821552313 

Adres: os. Orta Białego 120 

Miejscowość: Poznań r Kod pocztowy: 61-251 Kraj: Polska 

Adres strony internetowej: http://sp64poznan.pV 

Adres poczty elektronicznej: sp64@poczta.onet.pl I Numer telefonu kontaktowego: +48618770562 

Rodzaj zamawiającego: 3 Zamawiający publiczny I jednostka sektora finansów publicznych I jednostka budtetowa 

1 Nalety ""fPOłnlć w przypedllu aktuellzac;jł Planu postępowań o udzielenie zamówień. 
2 - NIP lub REGON. 
3 ~ publlc:znl, o 1116,ydl ,._.wart. 4 pk! 112 ustawy, o,az Ich zwllłzkl albo Inny za~. Naloty wskazać rodzaj zamowtai.:evc, 1pc,łród na1tępuj11;C41j bry: 

1) ~ll<a - -- publicznych: organ wtadZy publlcznej, w rym organ admlnillracjl rza.-j (centralnej lub te....-.)), organ kontroR pańltwoweJ I ochrony prawa oraz s11d I trybunat, jednostka sarnorza_du terylOrialnego. zwłl\Zekjedno,tek sa~u terytorialnego, ZW'-'I.Zek metropol,talny. Jednostka 

budte-., sa~ zakład bud.telowy. agencja wyl<onawcz.a. Instytucja goll'Odarł<I bud.telowej, l)Ońo-,r fundusz celowy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Ka10 Rolniczego Ubezpleaenla Społecznego oraz zaru_dzane przez nie lunduszo. Narodowy Fundusz Zdrowul. samodzielny pubłic:zny z.aklad 

opieki -tnej, uc:zelnq publlczna, Polska -mia Nu I lworzono przez nl,\jednoslkl organlncylne. państwowe I sarnc,mp,we lnsly!ucjo kultury, Inne państwowe I sarnoru_dowe osoby p<awne utworzone na podslawio odrębnych ustaw w celu wykonywan,a zadań publicznych; 

2) Inna pańa-. jednostka organlzacy;>a nlaposladllJ-~ ~ ; 
3) ~ podmiotów, o kl6<ych .,_. w pkt 1 I 2; 

4) Inny z.arnawlaMcY ("'°"" okrdfoć). 



1. Zamówienia o wartości mniejszej nit progi unijne 

Pozycja Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb albo procedura 
udzielenia zamówienia• 

1 2 3 

1 R o B 

Prace remonlowe w obiekcie Szkoły Zamówienie udzielane jest w Iryble 1.1.1 Podstawowej nr 64 im. Marii podstawowym na podslawie: art. 275 Konopnickiej w Poznaniu. pkt 1 ustawy 

4 Nate.:y wskazał: lpojtód ,-1,~ bty tryb albo proeeclurę udzleltnl• zamówień: 
1) tryb podstawowy• be.z neg,oc:jlql ,.,_ 275 plr11 ustawy); 
21 tryb podstawowy • ~ faki.eatywne (•rt. 275 pkt 2 ustawy): 3) tryb podaWWOW)' • negoc:pąll obl!Dator)ine (art. 275 pkt 3 ustawy): 
◄) patłnefslwo Innowacyjne: 
5) negoąatje bH: ogłoWtnla; 
6) zamówienia z wolnej r,plt~ 
7)konkurs; 
Ili umowa ramowa. 

5 Nalety podać kwolt bet. podalti:u od lowllrów I utlug. 
6 Nałety wsli:az.ać w u}tclv mle1i.tcznym lub llwerWnymw danym roku ułendarzowym. 

Orlenlacyjna wartość Przewidywany termin wszczęcia 
zam6wienia5 poslępowania8 

4 5 

o T y B u D o w L A N E 

107 000,00 PLN li kwartał 

7 Za~ mote zamlełdć Inne dodatkowe lnfom,atje ~. flł). wstępnyd, konsubtjl rynkowych, lnnawacyjnych umówień, vównowatonych zamówień (uwzglednlających aspekty społeczne, aspekty łmdowlskowe). 9 Natywsk&Zllć CZ'f~polega na: zmianie, dodaniu lub re~z P0Z)'CII planu. 

lnfonnacja na temat Informacje dodatkowe 7 

aktualizacji8 

6 7 

Zamówienie jest 
odpowiednie dla MŚP: 
TAK 
Zamówienie strategiczne 
(zielone, społeczne, 
innowacyjne): NIE 
Zamówienie zastrzeżone: 

NIE 
Charakter zamówienia: 
zamówienia klasyczne 

DYREKT~r SZKO Y 

mgr R12Ja~d( ~iemc al 



2. Zamówienia o wartości równej lub przekniczajitcej progi unijne 

Pozycja Planu Przedmlol zamówienia Przewidywany tryb albo procedura 

1 2 

g Naloty wak1zat 1pojród nollęp~ lllly tryb •lbo P-•· udzlellnll um6wleń: 
1) pmtllrg nleogronlczony; 
2) prz1łlrg ograniczony; 
3) negoc:jacfe z ogloulnlem; 
◄) ~ konlwr9nC)'jny; 
5) potlnert!Wo lnnowacriM: 
B) negoc:jlcje bez 091<>uenll; 
7) Zlmówtenll z -I ręki; 
BJ konkura; 
9)--; 
10) dynamiczny 1yellm ukupów. 

10 Nalaty podaó kwo1' bez podatku od lowllrów I ualug. 
11 Nalały wskazać w UiłclU m~ lub-~ wdlnym rollu kalendlwzowym. 

udzielenia zamówienia9 

3 

Orientacyjna wartość Przewidywany termin wszczęcia 
zamówienia 10 

postępowania 11 

4 5 

12 ZlmawłlfllCY mot• Zlmllklc! lnM dod11kowe lnlormlc;jl do~. np. Wlllft>nrth koneulllcjl rynkowych. ~ umówień. zrównowalonych .tamówień (uwzllltdnlaj'IC)'Ch H P<lkly 1poleczne, IIP<lkly j rodowfokoweJ. 
13 Nale.ty Wlłlazać ery okluellZlcjl poległ na: zmianie, dodlltliu k,b rezyvnoc:jl Z PoZYąi plonu. 

Informacje dodalkowe 12 
Informacja na lemat 

akluafizacji 13 

6 7 

DYA%~9.A SZ 

mgr R<;(dJl~tJ 
ŁY 


