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Zemloszczony w Bluletynl® Zamówloń Publlcznych w dnlu  114.05.2021  nr 2021/BZP 00003825/02/P

(aktualizac/a Planu zamie§zczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 28.01.2021  nr 2021/BZP 00003825/01/P)'

Zamawlający:

Nazwa:  Dom Pomocy Spotecznei. w Rudzie F`Óżanleckiej Krajowy numer  identyfikacyjny:2  7931377727

Adres;  Ruda RÓżaniecka 53

Mejscowość:  Ruda  RÓźanlecka Kod pocztowy;  37613 Kraj:  Polska

Ad res strony in(ernetowej: www.dps-rudarozaniecka.pl

Aclros poczty oloktronlcznej:  ruda_rozanlecka@dpg.pl Numer telofonu kontaktowego:  +4016 6319e  15

Rodzaj zamawiającego;® Zamewiający publiczr`y | jednostka sek`ora finansów publicznych  | jednostke samorządu terytorialnego



1. Zamówlenla o wartoścl mnleJeze| nlż progl unlJne

P' Przedmioi zamówien ia
Przewidywany tryb albo procedura Orlentacyjna waHoŚć P rzewidywa ny termin wszczęci a

lnformacje dodatkowe7
lnformscja  na  temalaklualizacj}8

OzyclaPlanu
udzlelenia zamówieniaa zamówienia5 Postępowania8
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1.2.2 Dostawa dr®rwna opatowogo.

Zamówlenle udzielano jest w `rybiopodstawowymnapodstawio:art.275pk`1uSGW
175 000,00  PLN 1'1  kwartal

Zamówienie jesiodpowiedniedla MŚP:TAKZamówi®nlestra`egiczne(zlelone,społoczne,innowacyjn8):NIEZamówieniezastrzeżone :NIECharakterzamówienia:zamówieniaklasyczno

1.2.3

Dostawa art. spożywczych zpodziatemneczęści:l-Konserwy i
Zamówienio udzlelane jes` w `rybie

384 608,65 PLN 1„  kwartał

Zamówienio jestodpowiodniedla MŚP:TAKZamówjenlostrateglczno(ziolono,społeczne,

przotwory z mięsa i ryb; ll-Produkty podstawowym na podstawie: arl. 275 innowacyjno):  ME

przoml9tu ziarna;  111-RÓżno produktyspożywcze:lv-Produktymleczarskie. pkl 1  ustewy Zamówienle zastrzeźone :NIECharakterzamówlenia:zamówieniaklasyczne



Pozycja
Przodmlot za mćiwienia

Przewidywany tryb albo procedura Orientacyjna  wariość Przewldywany torrT`in wszczęcla
lnformacjo dodatkow® 7

lnfomacja  na lemat

Planu udzlelonia za mówieniaa zamówienia5 postępowania6 aklualizscjiB

1 2 3 4 5 6 7

1.2.4

Dostawa anykulów spożywczych zpodziatemnaczęści:l-Pieczywoi
Zamówienie udzjelane jest w trybie

561  966,00  PLN lv kwartal

Zamówlenlo jestodpowledniodla MŚP:TAKZamówleniostra(egiczne(zlelone.spotoczne.

wyroby ciastkarskle:ll-Wa rzywa , podstawowym na  pod§tawle: art. 275 innowacyjne):  NIE
owoce  i jaja;lll-Mroźonkl;lv-Mięso  iwędliny. pk` 1  ustawy Zamówlenle zastrzeżone:NIECharakterzamówienia:zamówieniaklasyczne



2. Zamówlenla o war(oócl równeJ lub pizekraczające| progl unljne

Pozycja Planu Przedmlot zamówienia
Przewidywany tryb albo procedura Orientacyj na wartość Przewidywany termin wszczęcia

lnfomiacje dodatkowe l 2
lnfomacja na tomal

udzielenia zamówienla9 zamówienialo postępowanla" ak`uallzacjit3
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