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Plan postępowa o udzielenae zam wie publicznych na rok 2o2o
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Przewidywany tryb lub inna
procedura udzielenia

zam wienia

orientacyjna wartość
zam wienia

Przewidywany termin
wszczęcia postępowa
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1

Dostawa sprzętu komputerowego,
peryferyjnego, sieciowego, licencji
i oprogramowania.. .

Dostawa
Przetarg n ieog ran iczony
o wartości poniżej
214 OOO euro

160 000'00 zł brutto I - IV kwartał 2o2o r

2

Przekształcenie do postaci elektronicznej
(skanowanie) zbioru dokument w
stanowiących pa stwowy zas b geodezyjny
i kartograficznY zgromadzony w Zarządzie
Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego
oraz opisanie dokument w zawierających się
w ww. zbiorze metadanvmi

Usługa
Przetarg nieograniczony
o wartości poniżej
214 OOO euro

500 000'00 zł brutto I kWartał 2oŻo r

3

Harmonizacja danych do modelu INSPIRE
(zadanie nr 2 w ramach realizacji projektu
pn',,Podniesienie dostępności e-usług danych
przestrzennych paristwowego zasobu
geodezyjnego i kaftograficznego we
Wrocławiu" )

Usługa

Przetarg nieograniczony
o wartości powyżej
214 OOO euro z uwagi na
sutnowanie wartości w
ramach 6 zadari projektu

470 000,00 zł brutto I kwartał 2020 r

4

Utworzenie i udostępnienie zbioru otwartych
danych sektora informacji publicznej
(zadanie nr 3 w ramach realizacji projektu
pn.,'Podniesienie dostępności e-usług danych
przestrzennych pa stwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego we
Wrocławiu")

Usługa

Przetarg nieograniczony
o wartości powyżej
214 OO0 euro z uwagi na
sumowanie wartości w
ramach 6 zadari projektu

960 000,00 zł brutto II kwartał 2o2o r.
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Zakup i uzupełnien
informatycznej na

ie infrastruktury
potrzeby realizacji Projektu

(zadanie nr 6 w ramach realizacji projektu
pn.,,Podniesienie dostępności e-usług danych
przestrzennych pa stwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego we
Wrocławiu")

Dostawa
Przetarg nieograniczonY
o wartości poniżej
214 OOO euro

220 000,00 zł brutto I - II kwartał 2020 r

Dokonano zmian w Poz. 4 w kolumnie 5

Wrocław, dn. 08.07.2020 r.
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