03 grudnia 2020 r.
Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych Miasta Białystok na 2020 rok

DOSTAWY
Dodanie pozycji nr 14f w ramach grupy Dostawa druków (II) oraz pozycji nr 97:
Podział
zamówienia
na części
(jeżeli tak,
ilość części)

Orientacyjna
wartość
zamówienia
netto w PLN

Orientacyjna
wartość
zamówienia
w EURO

Przewidywany
termin
wszczęcia
postępowania
w ujęciu
kwartalnym

Czy zadanie
będzie
realizowane
przy
współudziale
środków UE?

Jednostka
organizacyjna
urzędu
odpowiedzialna
merytorycznie

Lp.

Grupa

Przedmiot zamówienia

Kod CPV

Przewidywany
tryb
postępowania

14f

Dostawa
druków (II)

Druk i dostawa kartek
świątecznych, plakatów oraz
zaproszeń na uroczystości
i wydarzenia planowane
w Białymstoku w 2021 roku

22900000-9
22300000-3

przetarg
nieograniczony

nie

9 071,14

2 124,74

IV kwartał

nie

Departament
Prezydenta
Miasta

Dostawa flag

35821000-5

bez
postępowania

nie

4 591,06

1 075,37

IV kwartał

nie

Departament
Gospodarki
Komunalnej

97

w tym zmiana wartości grupy Dostawa druków (II):
Grupa

Wartość zamówienia
netto w ramach grupy
(PLN)

Wartość zamówienia
netto w ramach
grupy (EURO)

Dostawa druków (II)

420 282,63

98 442,98

USŁUGI
Dodanie pozycji nr 306 - 309:

Lp.

Grupa

Przedmiot zamówienia

Kod CPV

Przewidywany
tryb
postępowania

Podział
zamówienia
na części
(jeżeli tak,
ilość części)

Orientacyjna
wartość
zamówienia
netto w PLN

Przewidywa
Orientacyjna
ny termin
wartość
wszczęcia
zamówienia postępowani
w EURO
a w ujęciu
kwartalnym

Czy zadanie
będzie
realizowane
przy
współudziale
środków UE?

Jednostka
organizacyjna
urzędu
odpowiedzialna
merytorycznie

306

Promocja Miasta Białystok
poprzez wykonanie usługi
polegającej na zwiększeniu
atrakcyjności turystycznej
Miasta poprzez inscenizacje
tradycji bożonarodzeniowych
wraz z elementami
regionalnymi i artystycznymi

79342200-5

jedyny
wykonawca

nie

8 943,09

2 094,74

IV kwartał

nie

Departament
Kultury, Promocji
i Sportu- referat
Promocji i
Turystyki

307

Wykonywanie okresowych
przeglądów 204 szt. Urządzeń
klimatyzacyjnych
zamontowanych w budynkach
Urzędu Miejskiego w
Białymstoku

50800000-3

ogłoszenie o
zamówieniu

nie

98 940,00

23 174,76

IV kwartał

nie

Departament
Obsługi Urzędu

308

Świadczenie usług
serwisowych drzwi o napędzie
automatycznym oraz kurtyn
powietrznych zainstalowanych
w budynkach Urzędu
Miejskiego w Białymstoku przy
ul. Słonimska 1, Składowa 11,
Branickiego 3/5

50800000-3

zapytanie
ofertowe

nie

26 640,00

6 239,90

IV kwartał

nie

Departament
Obsługi Urzędu

309

Wykonanie koncepcji do
projektu na budowę mostu w
ulicy Elektrycznej w
Białymstoku

71322300-4

zapytanie
ofertowe

nie

15 000,00

3 513,46

IV kwartał

nie

Zarząd Dróg
Miejskich

ROBOTY BUDOWLANE
Dodanie pozycji nr 90b w ramach grupy Remonty obiektów inżynierskich (VII) oraz pozycji nr 116:

Lp.

90b

Podział
zamówienia
na części
(jeżeli tak,
ilość części)

Orientacyjna
wartość
zamówienia
netto w PLN

Orientacyjna
wartość
zamówienia
w EURO

Przewidywany
termin
wszczęcia
postępowania
w ujęciu
kwartalnym

Czy zadanie
będzie
realizowane
przy
współudziale
środków UE?

Jednostka
organizacyjna
urzędu
odpowiedzialna
merytorycznie

Grupa

Przedmiot zamówienia

Kod CPV

Przewidywany
tryb
postępowania

Remonty
obiektów
inżynierskich
(VII)

Remont murów
oporowych, gzymsów
i balustrad w ciągu ulicy
SienkiewiczaWasilkowska
w Białymstoku
– strona północna

45221119-9

przetarg
nieograniczony

nie

404 422,19

94 727,99

IV kwartał

nie

Zarząd Dróg
Miejskich

Budowa dwóch
przepustów drogowych
na ulicy Brzoskwiniowej

45221119-9

przetarg
nieograniczony

nie

654 003,77

153 187,59

IV kwartał

nie

Zarząd Dróg
Miejskich

116

w tym zmiana wartości grupy Remonty obiektów inżynierskich (VII):
Grupa

Wartość zamówienia
netto w ramach grupy
(PLN)

Wartość zamówienia
netto w ramach
grupy (EURO)

Remonty obiektów
inżynierskich (VII)

941 522,19

220 533,15

Prezydent Miasta dr hab. Tadeusz Truskolaski

