
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr OR-I.0050.       495.2016

z dnia  15  września 2016 r.Plan zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro - procedura "analiza rynku"
Dostawy

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu

L.p. Kod/kody CPV Nazwa zadania Opis przedmiotu zamówienia 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 30200000-1

2
30125110-5 dostawa tonerów i tuszy do drukarek wrzesień 2017 r. 

3
30190000-7 maj 2017 r.

4
39800000-0 dostawa środków czystości maj 2017 r.

5

15300000-1

6

15331170-9 dostawa mrożonek październik 2017r. 

7

15100000-9 dostawa mięsa i wędlin grudzień 2017 r. 

8
9

Orientacyjna 
wartość 

zamówienia zł netto

Planowany termin 
wszczęcia postępowania o 

udzielenie zamówienia

Przewidywany tryb 
lub procedura

Planowany termin 
realizacji zamówienia⁷

dostawa sprzętu komputerowego na 
potrzeby MOPR w Opolu

dostawa komputerów, monitorów, laptopów, 
drukarek,

36 450,00 luty 2017 r. maj 2017 r. 
październik - listopad 2017 
r.

zgodnie z procedurą 
wewnętrzną 

luty - marzec 2017 maj-
czerwiec 2017 listopad-
grudzień 2017

dostawa tonerów i tuszy do drukarek na 
potrzeby MOPR w Opolu

8 450,00 zgodnie z procedurą 
wewnętrzną 

październik 2017r. 
-październik 2018r.

dostawa papieru i materiałów 
biurowych

dostawa papieru i materiałów biurowych na 
potrzeby MOPR w Opolu

30 000,00 zgodnie z procedurą 
wewnętrzną 

czerwiec 2017r. -maj 
2018r.

dostawa środków czystości na potrzeby MOPR 
w Opolu do jednostek Osrodka

37 000,00 zgodnie z procedurą 
wewnętrzną 

czerwiec 2017r. -maj 
2018r.

dostawa ziemniaków, warzyw i 
owoców świerzych

dostawa ziemniaków, warzyw i owoców 
świerzych na potrzeby Domów Dziennego 
Pobytu "Złota Jesień" i  "Magda -Maria" - do 
przygotowania posiłków

76 860,00 marzec 2017 r.                    
czerwiec 2017 r. wrzesień 
2017 r. 

zgodnie z procedurą 
wewnętrzną 

1.kwiecień-czerwiec 
2017 r.                    
2.lipiec -wrzesień 2017 r. 
                                 
3.październik 2017r.-
marzec 2018r.

dostawa mrożonek  na potrzeby Domów 
Dziennego Pobytu "Złota Jesień" i  "Magda 
-Maria" - do przygotowania posiłków

26 120,00 zgodnie z procedurą 
wewnętrzną 

listopad 2017r.- 
październik 2018r. 

dostawa mięsa i wędlin  na potrzeby Domów 
Dziennego Pobytu "Złota Jesień" i  "Magda 
-Maria" - do przygotowania obiadów

102 947,00 zgodnie z procedurą 
wewnętrzną 

styczeń 2018r. -grudzień 
2018r.
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