Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, zgodnie z art. 13 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 2017 poz.1579
z późn.zm.) przedstawia plan postępowań, jakie zamierza przeprowadzić w 2018 r.
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Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia
( roboty budowlane,
dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub
inna procedura udzielenia
zamówienia

Orientacyjna wartość
zamówienia

Świadczenie usługi ochrony
osób i mienia w obiekcie Sądu
Okręgowego i Rejonowego
w Piotrkowie Trybunalskim
w 2019r.

Usługa

Przetarg nieograniczony

190 000 zł netto *

Przewidywany termin
wszczęcia
postępowania w ujęciu
kwartalnym
III Kwartał 2018 r.

Świadczenie usługi ochrony
osób i mienia w obiekcie Sądu
Rejonowego w Opocznie
w 2019 r.
Dystrybucja energii
elektrycznej dla budynku Sądu
Okręgowego w Piotrkowie
Trybunalskim
Dystrybucja energii
elektrycznej dla budynku
użytkowanego przez Sąd
Rejonowy w Piotrkowie
Trybunalskim
Dystrybucja energii
elektrycznej dla budynku Sądu

Usługa

Przetarg nieograniczony

134 000 zł netto *

III Kwartał 2018 r.

Usługa

Zamówienie z wolnej ręki

102 000 zł netto*

IV Kwartał 2018 r

Usługa

Zamówienie z wolnej ręki

101 000 zł netto *

IV Kwartał 2018 r

Usługa

Zamówienie z wolnej ręki

29 700 zł netto *

IV Kwartał 2018 r

6.

7.

8.

Rejonowego w Opocznie
Dostawa ciepła z sieci
ciepłowniczej dla potrzeb
budynku Sądu Okręgowego
i budynku użytkowanego przez
Sąd Rejonowy w Piotrkowie
Trybunalskim
Dostawa ciepła z sieci
ciepłowniczej dla potrzeb Sądu
Rejonowego w Opocznie
Usługa sprzątania dla Sądu
Rejonowego w Opocznie

Dostawa

Zamówienie z wolnej ręki

426 000 zł netto *

IV Kwartał 2018 r

Dostawa

Zamówienie z wolnej ręki

59 000 zł netto *

IV Kwartał 2018 r

Usługa

Przetarg nieograniczony

65 800 zł netto *

IV Kwartał 2018 r

*Wskazane postępowania zostaną przeprowadzone w 2018 r. z terminem realizacji w 2019 r. Na dzień sporządzenia planu zamówień publicznych, Zamawiający nie posiada informacji
o kwotach w budżecie na 2019 r. Wskazane powyżej orientacyjne wartości zamówienia, są kwotami szacunkowymi znajdującymi odzwierciedlenie w posiadanym budżecie na 2018 r.
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