
Plan post^powan o udzielenie zamowien publicznych, jakle Slqski OW NFZ przewiduje przeprowadzic w roku. finansowym 2019

■-p Przedmiot zamdwienia

■' !r

Orientacyjna wartoSd zamdwienia
(netto) w ztotych

Rodzaj zamdwienia
(robota budowlana,
dostawa tub ustuga)

Przewidywany tryb iub inna procedura udzielenia
zamdwienia'

Przewidywany termin wszcz^cia post;powania w uj^ciu
kwartalriym

1
Ustuga wsparcia teciinicznego dia posiadanych urzqdzen i
oprogramowania firniy Checkpoint oraz aktualizacja sygnatur

202 000,00 ustuga przetarg nieograniczony IVkwartat. ;

2 Dostawa kart eiektronlcznych 243 902,44 dostawa przetarg nieograniczony iV kwartat

3 Potwierdzanie sklerowan na leczenle uzdrowiskowe dorostych 1 dzieci 162 500,00 ustuga ustuga spoteczna: iii kwartat

4 Ustuga sprz^tanla w obiektach Sl^sklego OW NFZ 586 117,68 ustuga przetarg nieograniczony IV kwartat

5 Ochrona obiektdw Sl^skiego OW NFZ 1 450 000,00 ustuga ustuga Spoteczna i kwartat

6 Dostawa paliw plynnych dia Slqsklego OW NFZ 162 601,62 dostawa przetarg nieograniczony i kwartat

7
Dostawa materiatow eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i urzqdzen
wieiofunkcyjnych

142 276,42 dostawa zapytanie 0 cen? it kwartat

8 Dostawa materiatow biurowych 264227,64 dostawa przetarg nieograniczony i kwartat

9 Ustuga senwisowania urzgdzeii drukujqco-kopiujqcych 147 750,00 ustuga przetarg nieograniczony tit kwartat

!io Najem urz^dzeh wieiofunkcyjnych 248 000,00 ustuga przetarg nieograniczony li kwartat

11 Zakup energii eiektrycznej 609 756,10 dostawa przetarg nieograniczony iii kwartat . ,
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■12

Roboty remontowe w budynku Delegatury SOW NFZ w Rybniku^ w tym
femont pomieszczeii biurowych, piwnicznych, gospodarczych, kprytarzy,
stolarki pkierinej, eiewacji budynku

100 000,00 , robota budowlana przetarg nleograniczony i  . ■ Ikwartatr '

13
Remont pomieszczenia WC - dostosowanie do potrzeb
niepetnosprawnych w SOU w? ChorZowie " . , 35 000,00 rdbota budowlana ptzetarg nleograniczony ;  , , 1 kwartat ■ .

14
Remot pomieszczen, w tym korytafZy piptra 1 i II budynku SOW NFZ przy
ul. Kossutha 13 w Katowicach- czpS6 B' 50 000,00 robota budowlana przetarg nleograniczony 1 kwartat-
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