
PLAN POSTEPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROK 2021 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 robota budowlana

32.520,00  

II kwartał 2021
61.870,00

2 usługi

40.000,00 

IV kwartał 2020

40.000,00

3

64110000-0  

usługi 264.000,00 IV kwartał 2021 

Dostawy/Usługi/  
Roboty budowlane

Orientacyjna 
wartość 

zamówienia zł 
netto

Planowany termin 
wszczęcia 

postępowania o 
udzielenie 

zamówienia

Przewidywany tryb 
lub procedura

Planowany termin 
realizacji 

zamówienia

45310000-3 
45314320-0

Roboty budowlane w budynku Domu 
Dziennego Pobytu "Złota Jesień"      w 

Opolu ul. Hubala 4

Część 1: Wykonanie instalacji 
strukturalnej logicznej i zasilającej do 
stanowisk komputerowych w 
pomieszczeniach biurowych DDP "Złota 
Jesień". 

Zamówienie 
udzielane jest w 

trybie 
podstawowym na 

podstawie: art. 
275 pkt 1 ustawy

maj 2021  - 
październik 202145262700-8 

45453000-7
Część 2: Przebudowa pomieszczeń 
zmywalni w DDP "Złota Jesień".

45443000-4 
45453000-7

Część 3: Wykonanie nowej elewacji na 
części budynku DDP "Złota Jesień".

140.000,00            
          

63500000-4       
                          
55243000-5       

         
63510000-7       
   63515000-2 

       

Organizacja i przeprowadzenie 
wypoczynku w formie wyjazdu 

aktywizacyjno-integracyjnego dla dzieci 
z województwa opolskiego do 

miejscowości w Polsce w ramach 
projektu pt. „Trudny start, lepsza 
przyszłość 2” – program wsparcia 

rodzin i pieczy zastępczej w mieście 
Opolu w ramach  Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi 
priorytetowej VIII Integracja społeczna 
dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej 

jakości usług zdrowotnych i 
społecznych w zakresie wspierania 

rodziny i pieczy zastępczej.

ZADANIE 1:                               
Organizacja i przeprowadzenie wyjazdu 
aktywizacyjno-integracyjnego w formie 
7-dniowego turnusu (ferii zimowych) 
dla dzieci z pieczy zastępczej i  z rodzin 
z problemami wychowawczymi do 
miejscowości górskiej w Polsce  w 
ramach projektu  „Trudny start, lepsza 
przyszłość 2” – program wsparcia 
rodzin i pieczy zastępczej w mieście 
Opolu. 

Zamówienie 
udzielane jest w 

trybie 
podstawowym na 

podstawie: art. 
275 pkt 1 ustawy

styczeń 2022 - 
luty 2022

ZADANIE 2:                        
Organizacja i przeprowadzenie wyjazdu 
aktywizacyjno-integracyjnego w formie 
7-dniowego turnusu (kolonii letniej) dla 
dzieci z pieczy zastępczej i  z rodzin z 
problemami wychowawczymi do 
miejscowości w Polsce  w ramach 
projektu  „Trudny start, lepsza 
przyszłość 2” – program wsparcia 
rodzin i pieczy zastępczej w mieście 
Opolu

lipiec 2022 -    
sierpień 2022

Świadczenie usług pocztowych w 
obrocie krajowym i zagranicznym na 
rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Opolu

Przedmiotem zamówienia jest usługa 
świadczenia usług pocztowych w 
obrocie krajowym i zagranicznym na 
rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Opolu

Zamówienie 
udzielane jest w 
trybie 
podstawowym na 
podstawie: art. 
275 pkt 1 ustawy

styczeń 2022 - 
grudzień 2023
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