PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2018 ROK

L.p,

Przedm iot zam ówienia (nazwa
zamówienia wraz z zakresem zamówienia)

Kod i nazwa według
W spólnego Słownika
Zamówień
(CPV)

Rodzaj zam ówienia
Tryb udzielenia
(usługa, dostawa, robota
zam ówienia
budowlana)

1,

55120000-7 - usługi
Organizacja narady dla Dyrektorów
Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska hotelarskie w zakresie
z kierownictwem GDOŚ
spotkań i konferencji

usługa

Usługa
społeczna
z a rt. 138o

2

Wsparcie zadań dotyczących udostępniania
informacji, uzupełniania i aktualizacji
79500000-9 Dodatkowe
Publicznie dostępnego wykazu danych o
usługi biurowe
dokumentach zawierających informacje o
środowisku i jego ochronie

usługa

Przetarg
nieograniczony

3.

Organizacja stoiska GDOŚ na Dzień Ziemi

4

Asysta techniczna serwisów internetowych
GDOŚ i rdoś, w tym systemu EKO-CMS

5,

Organizacja stoiska GDOS
na targach POL-ECO-SYSTEM

6.

Świadczenie usług dostępu do obiektów i
zajęć sportowo-rekreacyjnych dla
pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w latach 2019-2020

7.

Organizacja warsztatów dla Regionalnych
Dyrekcji Ochrony Środowiska zakresie
prowadzonych postępowań
administracyjnych

55120000-7 - usługi
hotelarskie w zakresie
spotkań i konferencji,
55300000-3 - usługi
restauracyjne i dotyczące
podawania posiłków,

8

Zapewnienie noclegu dla uczestników
spotkań w ramach projektu pn
"Inwentaryzacja cennych siedlisk
przyrodniczych kraju, gatunków
występujących w ich obrębie oraz
stworzenie Banku Danych o Zasobach
PrzvrodniczYch"

55110000-4 Hotelarskie
usługi noclegowe

9

10,

11

12

13.

14

15

O rientacyjna w artość
zam ów ienia wyrażona
w PLN
(bez podatku od
towarów i usiug)

I kwartał

140 000,00 zł

II kwartał

42 000,00 zł

Usługa
społeczna
z a rt 138o

I kwartał

30 000,00 zł

Przetarg
nieograniczony

I kwartał

205 100,00 zł

Usługa
społeczna
z art 138o

III kwartał

60 000,00 zł

Usługa
społeczna
z art. 138o

II kwartał

170 000,00 zł

usługa

Usługa
społeczna
za rt. 138o

II kwartał

28 000,00 zł

usługa

Usługa
społeczna
z art. 138o

III kwartał

3 414,63 zł

usługa

Przetarg
nieograniczony

II kwartał

1 344 715,45 zł

dostawa

Przetarg
nieograniczony

III kwartał

235 365,85 zł

usługa

Przetarg
nieograniczony

II kwartał

40 650,41 zł

usługa

Przetarg
nieograniczony

II kwartał

284 552,85 zł

usługa

Przetarg
nieograniczony

III kwartał

240 200,41 zł

usługa

Przetarg
nieograniczony

IV kwartał

975,61 zł

usługa

Przetarg
nieograniczony

I kwartał

17 335,61 zł

79956000-0 Usługi w
zakresie organizacji targów i usługa
wystaw
72250000-2 Usługi w
usługa
zakresie konserwacji i
wsparcia systemów
79956000-0 Usługi w
zakresie organizacji targów i usługa
wystaw
92600000-7 - Usługi
sportowe
92620000-3 - Usługi w
usługa
zakresie sportu

72263000-6 Usługi
wdrażania oprogramowania
72240000-9 Usługi analizy
systemu i programowania
72268000-1 Usługi Dostawy
ODroaramowania
48822000-6 serwery
komputerowe
30233000-1 urządzenia do
Dostawa macierzy, serwerów i
przechowywania i odczytu
oprogramowania na potrzeby budowy
danych
Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych
48900000-7 różne pakiety
oprogramowania i systemy
komDuterowe
72000000-5 Usługi
informatyczne:
Stworzenie i utrzymanie kompleksowego
konsultacyjne,
systemu informacyjnego na temat
opracowywania
inwazyjnych gatunków obcych
oprogramowania, intrnetowe
i wsparcia
ETAP I Przygotowanie opracowań na temat 71241000-9 Studia
metod zwalczania lub kontroli inwazyjnych wykonalności, usługi
aatunków obcvch
doradcze, analizy
Działania komunikacyjne i informacyjne w
prasie i radiu - co najmniej 12 artykułów w
79340000-9 Usługi
prasie ogólnopolskiej/
reklamowe i marketingowe
branżowej/regionalnej/ lokalnej i 10
wywiadów w radiu
Przygotowanie, wydruk i dystrybucja ulotki
dotyczącej realizacji projektu, gatunków
79800000-2 Usługi
inwazyjnych i działań pilotażowych w
drukowania i powiązane
projekcie - 2000 sztuk przygotowanie
projektu, wydruk i dystrybucja
Przygotowanie i produkcja materiałów
edukacyjnych związanych z realizacją
projektu "Opracowanie zasad kontroli i
22462000-6 Materiały
zwalczania inwazyjnych gatunków obcych
reklamowe
wraz z przeprowadzeniem pilotażowych
działań i ediikaria snnłec7na"
Opracowanie koncepcji i budowa systemu
pn, Banku Danych o Zasobach
Przyrodniczych

Planow any
term in
w szczęcia
postępow ania
(miesiąc lub
kwartai)

Uwagi
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16

17

Materiały Informacyjno-promocyjne na
potrzeby projektu „Wsparcie Generalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska we
wdrażaniu warunków ex ante oraz w
realizacji zobowiązań w zakresie ocen
oddziaływania na środowisko i obszary
Natura 2000"
Zakup usług gwarancji i asysty technicznej
na komponenty informatyczne systemu
Baza danych o ocenach oddziaływania na
środowisko

39294100-0 Artykuły
informacyjno-promocyjne

dostawa

Przetarg
nieograniczony

II kwartał

16 260,00 zł

72250000-2 Usługi w
zakresie konserwacji i
wsparcia systemów

usługa

Przetarg
nieograniczony

II kwartał

111 000,00 zł

18

Modernizacja funkcjonalności bazy danych
ooś

72514200-3 Usługi
rozbudowy systemów
komputerowych

usługa

Przetarg
nieograniczony

II kwartał

23 000,00 zł

19

Świadczenie usług wsparcia
administracyjnego na lata 2018-19 w
ramach projektu „Wsparcie Generalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska we
wdrażaniu warunków ex ante oraz w
realizacji zobowiązań w zakresie ocen
oddziaływania na środowisko i obszary
Natura 2000*

75112100-5-Usługi
administracyjne w zakresie
rozwoju projektu

usługa

Przetarg
nieograniczony

II kwartał

97 600,00 zł

20

Przeniesienie środowiska produkcyjnego
oraz świadczenie usługi asysty technicznej
platformy komunikacyjne Sieci
"Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju"

usługa

Przetarg
nieograniczony

I kwartał

154 471,54 zł

21

Zakup serwera wraz z macierzą,
przełącznikami sieciowymi i licencjami
oprogramowania

dostawa

Przetarg
nieograniczony

II kwartał

423 500,00 zł

22.

Organizacja studyjnych wizyt krajowych dla 55300000-3 Usługi
członków grup roboczych "Partnerstwo:
restauracyjne i dotyczące
Środowisko dla Rozwoju"
podawania posiłków

usługa

Usługa
społeczna
z a rt 138o

I kwartał

100 000,00 Zł

usługa

Przetarg
nieograniczony

II kwartał

400 000,00 zł

usługa

Ustawa PZP:
usługa
społeczna

III kwartał

53 900,00 zł

dostawa

Przetarg
nieograniczony

III kwartał

23 100,00 zł

usługa

Usługa
społeczna
z art. 138o

II kwartał

69 379,67 zł

usługa

Usługa
społeczna
z art. 138o

I kwartał

240 853,66 zł

usługa

Usługa
społeczna
z art. 138o

III kwartał

2 894,31 zł

23

24

25

26

27

28

7 2 5 1 4 2 0 0 -3 -Usługi
rozbudowy systemów
komputerowych
72250000-2 - Usługi w
zakresie konserwacji i
wsparcia systemów
32424000-1 Infrastruktura
sieciowa
48000000-8 pakiety
oprogramowania i systemy
informatyczne

63000000-9 Usługi
dodatkowe i pomocnicze w
zakresie transportu, usługi
biur podróży
65000000-4 Usługi biur
Organizacja wizyt zagranicznych dla
podróży, podmiotów
członków grup roboczych "Partnerstwo:
turystycznych i pomocy
Środowisko dla Rozwoju
turystycznej
63516000-9 Usługi
zarządzania podróżą
79951000-5 Usługi w
zakresie oraanizowania
55300000-3 usług]
restauracyjne i dotyczące
podawania posiłków
Organizacja Posiedzenia Plenarnego Sieci 55120000-7 usługi
hotelarskie w zakresie
Partnerstwa: Środowisko dla Rozwoju
spotkań i konferencji
55110000-4 hotelarskie
usługi noclegowe
79822500-7 usługi
projektów graficznych
79823000*9 usługi
Zakup materiałów konferencyjnych
drukowania i dostawy
39294100-0 artykuły
inform acyjne»promocyjne
80540000-1 Usługi
szkolenia w dziedzinie
środowiska naturalnego
Organizacja 6-cio dniowego szkolenia
55120000-7-U s łu g i
edukacyjnego w ramach projektu Masz
hotelarskie w zakresie
prawo do skutecznej ochrony przyrody - VI spotkań i konferencji;
Akademia Menedżera Zrównoważonego
55300000-3 - Usługi
Rozwoju
restauracyjne i dotyczące
podawania posiłków;
55110000-4 - Hotelarskie
usługi nocleo,Qwe
80540000-1 Usługi
szkolenia w dziedzinie
środowiska naturalnego
Organizacja 32 dwudniowych szkoleń dla
55120000-7 - Usługi
organów ścigania (2 tury po 16 szkoleń w
hotelarski#w zakresie
miastach wojewódzkich) na potrzeby
spotkań i konferencji;
projektu Masz prawo do skutecznej ochrony 55300000-3 - Usługi
przyrody
restauracyjne i dotyczące
podawania posiłków;
55110000-4 - Hotelarskie
usłuai nocleoowe
80522000-9 Seminaria
Organizacja jednodniowego szkolenia dla
szkoleniowe lub 80540000podmiotów społecznych w ramach projektu
1 Usługi szkolenia w
Masz prawo do skutecznej ochrony
dziedzinie środowiska
przyrody
naturalneoo

-
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29.

30

31

55120000-7 Usługi
hotelarskie w zakresie
spotkań i konferencji
Organizacja Konferencji Krajobrazowej
55300000-3 Usługi
restauracyjne i dotyczące
podawania posiłków
55120000-7 Usługi
hotelarskie w zakresie
spotkań i konferencji
55300000-3 Usługi
Organizacja dwóch szkoleń obronnych i
restauracyjne i dotyczące
jednego ćwiczenia obronnego,
a
podawania posiłków
w tym: zapewnienie: noclegów, wyżywienia,
55110000-4 Hotelarskie
materiałów szkoleniowych, transportu,
usługi noclegowe
kompleksowej obsługi szkoleń
60172000-4 Wynajem
autokarów wraz z kierowcą
39274100-0 Artykuły
informacyjne i Dromocyine
Świadczenie usługi transportowej i
hotelarsko-gastronomicznej podczas
warsztatów realizowanych na potrzeby
55120000-7 Usługi
trzech projektów pn.: Opracowywanie
hotelarskie w zakresie
planów zadań ochronnych dla obszarów
spotkań i konferencji
Natura 2000, Ochrona siedlisk i gatunków 55300000-3 Usługi
terenów nieleśnych zależnych od wód oraz restauracyjne i dotyczące
Inwentarycja cennych siedlisk
podawania posiłków
przyrodniczych kraju, gatunków
55110000-4 Hotelarskie
występujących w ich obrębie oraz
usługi noclegowe
stworzenie Banku Danych o Zasobach
Przyrodniczych"

usługa

Usługa
społeczna
ża rt. 138o

II kwartał

20 833,33 zł

usługa

Usługa
społeczna
z a rt. 138o

I kwartał

49 276,10 zł

usługa

Usługa
społeczna
z art. 138o

I kwartał

60 080,65 zł
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