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Numer sprawy nadany przez zamawiającego.

zP-sR/1 59203-2020

Nr referencyjny nadany przez UZP:

26.o2.2o21

Data:
WROKU: 2020

l. Zamawiający

1.1) Nazwa, adres i osoby upoważnione do kontaktów

1.2) Rodzaj zamawiąjącego

ROCZNE SPRAWOZDAN|E O UDZ|ELONYCH ZAMOWIENIACH

SZKOŁA PODS]AWOWA Nr 9
im. Henrykł Sienkiewicza

43-600 Jaworzno, ul. Batorego 48
tel. 32 762 92 77 , fax 32 762 92 78

|ilP: 632-1 92-53-54, Regon: 0007 2924Ą

Nazwa (firma):

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Jaworznie

Adres:

ul. Batorego 48

Miejscowość:

Jaworzno

Kod pocfiowy:

43-602

Województwo:

śląskie

Państwo:

Polska

REGON:

72924400000000

NlP:

lmię i nazwisko osoby upoważnionej do kontahów:

Renata Dyląg

Telefon:

327629277

E-mail:

sp9@jaworzno.edu.pl

https://sr.uzp.gov.pl/Podglad?ld=clca40f0-72e8-4af5-abe0_45243378d589 113
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1.Podmiot,októrymmowawań.3ust. 1pktlustawyzdnia29stycznia2Oa4r.-Prawozamowieńpublicznych
(Dz, U, z2015 r, poz.2164, z pożn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą"

lnne

ll. Zamówienia klasyczne o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której
mowa w ań. 4 pkt 8 u§tawy, i mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie ań.1'|
ust.8 ustawy

Tryb
udzielenia
zamówienia
albo
zawarcia
umowy
ramowej

ROBOTY BUDOWLANE DosTAVVY UsŁUGl

Liczba
postępowań

zakończonych

udzieleniem

zamówienia albo

zawarciem

umowy ramowej

Wańość

zawańych

umów bez

podatku od

towarów i

usług (w

złotych)

Liczba

postępowań

zakończonych

udzieleniem

zamówienia albo

zawarciem

umowy ramowej

Wańość

zawańych

umów bez

podatku od

towarów i

usług (w

złotych)

Liczba
postępowań

zakończonych

udzieleniem

zamówienia albo

zawarciem

umowy ramowej

Wańość
zawańych

umów bez

podatku od

towarów i

usług (w

złotych)

7ernAvliania
zamówienie
z Wolnej
ręki

1 19 943,00

Umowy
ramowe

Razem 1 19 943,00

lIl. Zamówienia sektorowe o wańości przekraczaiącejWrażoną w złotych równowańość kwoty, o której
mowa w ań. 4 pkt 8 ustawy, i mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie ań. 11

ust. 8 ustawy

lV. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o wańości przekraczĄącej wyrażoną w złotych
równowańość kwoty, o której mowa w ań.4 pkt 8 ustawy, i mniejszej od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

V. Zamówienia o wańości równej lub przekraczĄącej kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 'l1 ust. 8 ustawy

Vl. Postępowania o udzielenie zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy, w których wystąpiła
relacja określona w aft. 17 ust.1 ustawy albo w ań.24 ust. 5 pkt 3 ustawy lub w których wykonawcy zawarli
porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, o którym mowa w ań. 24 ust. 1 pkt 20 ustawy

https://sr.uzp,gov.pl/Podglad?ld=clca4Of0-72eB-4af5-abe04524337Bd589 ĄlD
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V!l. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wańości mniejszej, równej lub
przekraczĄącej kwoty określone w ań. 138g ust. 1 ustawy oraz w ań. 138 o ustawy

Vlll. Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy, uwzględniające aspekty społeczne

lX. Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy, uwzględniające aspekty środowiskowe lub
innowacyjne

X. Zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy

L.p,
Wyłączenie procedur określonych przepisami
ustawy z uwagi na wańość zamówienia

Łączna wa rtość udzie lonych
zamówień bez podatku od towarów i

usług(w złotych)

1.

za mówi en ia, których wa ńość n ie przekracza v,lyrażonej
w złotych równowartości kwoty, o której mowa w ań. 4

pkt 8 ustawylB)
279 649,1B

Razem(1 - 3) 279 649,18

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

Liczba
udzielonych
zamówień

Łączna wańość udzielonych
zamówień bez podatku od towarów i

usług (w złotych)

Razem poz.4-63 0,00

Razem poz. 1-63 279 649,18
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