
 

 
 
 

 

Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych w roku finansowym 2020 
 

 

Zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. z dnia 11.09.2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)  

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Michała 43, 61–119 Poznań 

przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 2020.  

 

L.p. Przedmiot zamówienia 
Rodzaj 

zamówienia 

Przewidywany tryb 

lub procedura 

zamówienia 

Orientacyjna wartość 

zamówienia 

Przewidywany termin 

wszczęcia postępowania 

1. Usługa najmu samochodów osobowych  Usługa Przetarg 

nieograniczony 

Poniżej kwoty określonej  

w przepisach wydanych  

na podstawie art. 11  

ust. 8 ustawy PZP 

I kwartał 2020 r. 

2. Usługa utworzenia i prowadzenia Punktów 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

(PSZOK), utworzenia i prowadzenia Mobilnych 

Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (MPSZOK) oraz zorganizowania 

punktów odbioru przeterminowanych leków z aptek 

wraz z ich odbiorem i zagospodarowaniem – na rok 

2020 – na terenie gmin Buk i Pobiedziska  

Usługa Przetarg 

nieograniczony 

Poniżej kwoty określonej  

w przepisach wydanych  

na podstawie art. 11  

ust. 8 ustawy PZP 

I kwartał 2020 r. 

3. Usługa utworzenia i prowadzenia Punktów 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

(PSZOK), utworzenia i prowadzenia Mobilnych 

Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (MPSZOK) oraz zorganizowania 

punktów odbioru przeterminowanych leków z aptek 

wraz z ich odbiorem i zagospodarowaniem – na rok 

2020 – na terenie gmin Murowana Goślina  

i Czerwonak 

Usługa Zamówienie  

z wolnej ręki 

Poniżej kwoty określonej  

w przepisach wydanych  

na podstawie art. 11  

ust. 8 ustawy PZP 

I kwartał 2020 r. 



 

 
 
 

 

L.p. Przedmiot zamówienia 
Rodzaj 

zamówienia 

Przewidywany tryb 

lub procedura 

zamówienia 

Orientacyjna wartość 

zamówienia 

Przewidywany termin 

wszczęcia postępowania 

4. Usługa odbioru i transportu niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych  

i Bioodpadów oraz odbioru transportu  

i zagospodarowania pozostałych odpadów 

komunalnych zbieranych w sposób selektywny  

z nieruchomości zamieszkanych  

oraz nieruchomości niezamieszkanych objętych 

działalnością ZM GOAP położonych na terenie 

Sektorów I - VII wchodzących w skład Związku 

Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej” 

Usługa Przetarg 

nieograniczony 

Powyżej kwoty określonej  

w przepisach wydanych  

na podstawie art. 11  

ust. 8 ustawy PZP 

I kwartał 2020 r. 

5. Usługa odbioru i transportu niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odbioru 

transportu i zagospodarowania Bioodpadów i 

pozostałych odpadów komunalnych zbieranych w 

sposób selektywny z nieruchomości zamieszkanych 

oraz nieruchomości niezamieszkanych objętych 

działalnością ZM GOAP położonych na terenie 

Sektorów VIII - XV wchodzących w skład Związku 

Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej” 

Usługa Przetarg 

nieograniczony 
Powyżej kwoty określonej  

w przepisach wydanych  

na podstawie art. 11  

ust. 8 ustawy PZP 

I kwartał 2020 r. 

6. Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na usługę prowadzenia obsługi bankowej budżetu  

Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej" oraz udzielenia kredytu 

odnawialnego na pokrycie przejściowego deficytu 

budżetu w latach 2021 – 2024 

Usługa Dialog techniczny – I kwartał 2020 r. 

 

 



 

 
 
 

L.p. Przedmiot zamówienia 
Rodzaj 

zamówienia 

Przewidywany tryb 

lub procedura 

zamówienia 

Orientacyjna wartość 

zamówienia 

Przewidywany termin 

wszczęcia postępowania 

7. Usługa prowadzenia obsługi bankowej budżetu  

Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej" oraz udzielenia kredytu 

odnawialnego na pokrycie przejściowego deficytu 

budżetu w latach 2021 – 2024 

Usługa Przetarg 

nieograniczony 

Poniżej kwoty określonej  

w przepisach wydanych  

na podstawie art. 11  

ust. 8 ustawy PZP 

II kwartał 2020 r. 

8. Obsługa działań informacyjnych i edukacyjnych  

w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami 

komunalnymi w szczególności w obszarze 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla 

Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej" na rok 2021 

Usługa Przetarg 

nieograniczony 
Poniżej kwoty określonej  

w przepisach wydanych  

na podstawie art. 11  

ust. 8 ustawy PZP 

III kwartał 2020 r. 

9. Utworzenie i prowadzenie stacjonarnych Punktów 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

(PSZOK), utworzenie i prowadzenie Mobilnych 

Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (MPSZOK) oraz zorganizowanie 

punktów odbioru przeterminowanych leków z aptek 

wraz z ich odbiorem i zagospodarowaniem na rok 

2021 

Usługa Przetarg 

nieograniczony 

Powyżej kwoty określonej  

w przepisach wydanych  

na podstawie art. 11  

ust. 8 ustawy PZP 

III kwartał 2020 r. 

10. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych z funkcją 

drukowania, skanowania i kopiowania wraz z dostawą 

materiałów eksploatacyjnych na okres 40 miesięcy 

Usługa Przetarg 

nieograniczony 
Poniżej kwoty określonej  

w przepisach wydanych  

na podstawie art. 11  

ust. 8 ustawy PZP 

IV kwartał 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

L.p. Przedmiot zamówienia 
Rodzaj 

zamówienia 

Przewidywany tryb 

lub procedura 

zamówienia 

Orientacyjna wartość 

zamówienia 

Przewidywany termin 

wszczęcia postępowania 

11. Usługa wsparcia informatycznego  Usługa Przetarg 

nieograniczony 

Poniżej kwoty określonej  

w przepisach wydanych  

na podstawie art. 11  

ust. 8 ustawy PZP 

IV kwartał 2020 r. 

12. Świadczenie usług pocztowych Usługa Procedura otwarta na 

podstawie art. 138o 

ustawy PZP 

Poniżej kwoty, o której 

mowa w art. 138g ust. 1 

pkt 1) ustawy Prawo 

zamówień publicznych 

IV kwartał 2020 r.  

 

 

 

 

 

Dyrektor Biura ZM GOAP 

     /–/ Andrzej Springer 


