Numer sprawy nadany przez zamawiajacego

ZP-SR/123224-2019

Nr referencyjny nadany przez UZP
2020-03-06

ROCZNE SPRAWOZDANIE O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH
W ROKU 2019

Data

I. Zamawiający
I. 1) Nazwa, adres i osoby upoważnione do kontaktów:
Nazwa (firma):
Gmina Bedlno
Adres:
Bedlno 24
Miejscowość:
Bedlno

Województwo:
łódzkie

Kod pocztowy:
99-311

Państwo:
Polska

REGON:
61101554300000

NIP:
7752406180

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów Telefon: 24 2821420, 2821770, 2821771
E-mail: ug@bedlno.pl

Elżbieta Czajka

I.2) Rodzaj zamawiającego
1. Podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”
Administracja samorządowa

II. Zamówienia klasyczne o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o
której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy, i mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
ROBOTY BUDOWLANE
Tryb udzielenia
Liczba
Wartość
zamówienia
postępowań
zawartych
zakończonych
umów bez
albo zawarcia
udzieleniem
podatku od
umowy
zamówienia albo
towarów i
ramowej
zawarciem
usług (w
umowy ramowej

Zamówienia

złotych)

DOSTAWY
Liczba
postępowań
zakończonych
udzieleniem
zamówienia albo
zawarciem
umowy ramowej

Wartość
zawartych
umów bez
podatku od
towarów i
usług (w
złotych)

USŁUGI
Liczba
postępowań
zakończonych
udzieleniem
zamówienia albo
zawarciem
umowy ramowej

Wartość
zawartych
umów bez
podatku od
towarów i
usług (w
złotych)

Przetarg
nieograniczony

5 380 130,00

1 182 375,00

5 1 011 902,31

Razem

5 380 130,00

1 182 375,00

5 1 011 902,31

Umowy
ramowe

III. Zamówienia sektorowe o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o
której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy, i mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Przedmiot działalności zamawiającego

Wartość zawartych umów bez podatku od towarów i usług (w złotych)
ROBOTY BUDOWLANE

DOSTAWY

USŁUGI

Razem

IV. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o wartości przekraczającej wyrażoną w
złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy, i mniejszej od kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
ROBOTY BUDOWLANE
Tryb udzielenia zamówienia
Wartość zawartych umów bez
albo zawarcia umowy ramowej Liczba postępowań zakończonych udzieleniem
podatku od towarów i usług (w
zamówienia albo zawarciem umowy ramowej

złotych)

Zamówienia
Umowy
ramowe
Razem

V. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
VI. Postępowania o udzielenie zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy, w których
wystąpiła relacja określona w art. 17 ust.1 ustawy albo w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy lub w których
wykonawcy zawarli porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, o którym mowa w art. 24
ust. 1 pkt 20 ustawy
VII. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości mniejszej, równej lub
przekraczającej kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy oraz w art. 138 o ustawy
VIII. Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy, uwzględniające aspekty społeczne
IX. Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy, uwzględniające aspekty środowiskowe lub
innowacyjne
X. Zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy
L.p.

1.

Łączna wartość udzielonych zamówień
bez podatku od towarów i usług(w

Wyłączenie procedur określonych przepisami ustawy z
uwagi na wartość zamówienia

złotych)

zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w
złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8
ustawy18)

929 040,00

Razem(1 - 3)

929 040,00

Wyłączenie procedur określonych przepisami ustawy z
uwagi na inne przesłanki niż wartość zamówienia

Liczba
udzielonych
zamówień

Łączna wartość udzielonych zamówień
bez podatku od towarów i usług (w
złotych)

Razem poz. 4-63

0,00

Razem poz. 1-63

929 040,00
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