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Procedura  przygotowywania planu postępowań  o udzielenie zamówień publicznych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemianowicach  Śląskich

1. Zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo  zamówień publicznych (zwanej 

dalej  ustawą)  pracownicy  odpowiedzialni  za  prowadzenie   postępowań  o  udzielenie  zamówień 

publicznych   sporządzają  plan  postępowań  o  udzielenie  zamówień  (zwany  dalej  planem),  jakie  

przewiduje  się   przeprowadzić  się  w  Miejskim  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Siemianowicach 

Śląskich (MOPS)  w danym roku finansowym.

2. Plan postępowań sporządzany jest nie  później niż w terminie  30 dni  od dnia przyjęcia budżetu  

przez Radę Miasta  Siemianowic Śląskich.

3. Kierownicy   komórek  organizacyjnych  MOPS,  którzy  przewidują  przeprowadzić  w danym roku 

finansowym (na podstawie przyjętego planu finansowego)  w  terminie  nie później niż 20 dni od 

dnia przyjęcia planu finansowego  sporządzają  wykaz  zawierający  poszczególne zamówienia, ze 

wskazaniem: przedmiotu zamówienia (krótka informacja), kodu CPV, rodzaju zamówienia (dostawa, 

usługa,  roboty  budowlane),  orientacyjnej  wartości  zamówienia  (ustalonej  w  momencie 

sporządzania  wykazu kierując się zapisami art. 28, 30, 34, 35 ustawy).

4. Kierownicy  Komórek organizacyjnych MOPS przekazują  sporządzone wykazy,  o których mowa w 

punkcie  3 pracownikom odpowiedzialnym za  prowadzenie   postępowań o udzielenie  zamówień 

publicznych,  którzy  na  ich  podstawie (po wcześniejszej  analizie  wykazów, w szczególności  pod 

kątem czy   poszczególne  zamówienia  podlegają  łączeniu  bądź  nie;  czy  wartości  poszczególnych  

zamówień nie podlegają zsumowaniu) przygotowują plan postępowań na dany rok budżetowy.

5. Plan postępowań,  zawiera w szczególności informacje dotyczące:

               a) przedmiotu zamówienia;

b)  rodzaju zamówienia według  podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi;

c)  przewidywanego  trybu albo procedury udzielenia zamówienia;

d)  orientacyjnej wartości zamówienia;

e) przewidywanego  terminu  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.

     6.  Plan postępowań  sporządzany jest zgodnie ze wzorem planu postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych, który  określa  Minister właściwy ds. gospodarki w drodze rozporządzenia.

   7.   Pracownicy  odpowiedzialni  za  prowadzenie   postępowań  o  udzielenie  zamówień  publicznych  

przekazują  Kierownikowi Zamawiającego plan postępowań   do  zatwierdzenia.

8. Po zatwierdzeniu, pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie  postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych  zamieszczają  plan  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  oraz  na  stronie  BIP 



Zamawiającego i przechowują  dowód jego  zamieszczenia.

      8.1.  Plan zamieszczony na stronie BIP Zamawiającego zawiera dodatkowo informację   zamieszczenia  

  planu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

   9.   Pracownicy  odpowiedzialni  za  prowadzenie  postępowań  o  udzielenie  zamówień  publicznych  

zapewniają aktualność planu, na podstawie  pisemnej informacji  od  Kierowników  komórek  

organizacyjnych, którzy w terminie 7 dni od zaistnienia zmian w zakresie planowanych postępowań 

są  zobowiązani  poinformować  o  tym fakcie   pracownikóww odpowiedzialnych  za  prowadzenie  

postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 

       10.  Aktualizację planu, po zatwierdzeniu przez Kierownika Zamawiającego pracownicy odpowiedzialni 

za  prowadzenie  postępowań  o  udzielenie  zamówień  publicznych  zamieszczają  w  Biuletynie  

Zamówień Publicznych oraz na stronie BIP Zamawiającego.


