
Załącznik nr 1

Lp. Przedmiot zamówienia Kod i nazwa Rodzaj Tryb Planowany Orientacyjna
według zamówienia udzielenia termin wartość

Wspólnego (usługa, zamówienia wszczęcia zamówienia
Słownika dostawa, robota postępowania wynikająca z

Zamówień budowlana) (kwartał) harmonogram
(CPJ”9 u

(bez podatku od
towarów i

usług),

Informacja o
zsumowaniu

zamówień

Materiały informacyjne dla 22100000-1 - usługa Rozeznanie III kwartał Zamówienie
uczestników spotkań Dnikowaiie rynku udzielane w

(broszury, materiały na książki, broszury częściach.
spotkanie) - projekt i wydruk i ulotki Wartość w

ulotek, mapek projekcie: 24
22140000-3

— 317,00 zł
Ulotki

Wartość

procedowanej
części:
16260,00 zł

2 Organizacja spotkań z 79950000-8 Usługa przetarg 111 kwartał Zamówienie
właścicielami gruntów Usługi w zakresie krajowy” udzielane w
(catering, najem Sali) organizowania usługa częściach.

wystaw, targów, społeczna Wartość ty

kongresów projekcie:
55300000-3 43569,00 zł

Usługi
restauracyjne i Wartosć

dotyczące procedowanej

podawania części:

posiłków
34 ł43,00 zł

Wykonanie prac 45232452-5 Usługa I kwartał

hydrotechnicznych roboty

zmierzających do odwadniające

regulowania poziomu 90470000-2
zwierciadła wód gruntowych

usłu°i
przez oczyszczenie rowów czyszczenia 228 62 1,00 zł

na obszarze Torfowisko krajowy

Wielkie Błoto - rowr
ściekowych

wyłączone z prac w roku
2020 77312000-0—

Usługi usuwania
chwastów
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4 45232452-5 - Usługa I kwartał
roboty

Wykonanie prac odwadniające

hydroteclmicznych
90470000-2

zmierzających do
usługi

regulowania poziomu przetarg
zwierciadła wód gruntowych

czyszczenia 162 601,00 zł
krajowy

kanałów
przez oczyszczenie rowów

ściekowych
nn obszarze Jadowniid

Mokre 773 12000-0 —

Usługi usuwania
chwastów

S 30190000-7 - Dostawa I kwartał Zamówienie
Różny sprzęt i udzielane w

artykuły biurowe częściach.
Wartość z

30125110-5 projektu
Zakup materiałów Toner do Rozeznanie

biurowych ( tonery, papier) drukarek iynkui 11 564,00 zł
laserowych/faksó

Wartośćw
procedowanej
części: 4581,00
zł

6 77100000-1 Usługa I kwartal
usługi

rolnicze9O700000
-4 — Usiugi Całość w
środowiska projekcie:

Usuwanie roślin naturalnego
517 479,00 zł

inwazyjnych i Przetarg
77312000-0 —

ekspansywnych poprzez krajowy Wartość
koszenie wiosenne

Usługi usuwania
chwastów procedowanej

części:
773 14000-4— 154975,00 zł

Usługi
utrzymania

gruntów
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7 Wykonanie materiałów 224620000-6 Dostawa Rozeznanie HI kwartał Zamówienie
wspierających realizację Materiały rynku udzielane w

działań ochrony czynnej na reklamowe częściach.
potrzeby projektu- produkty

z logotypami projektu. Wartość z
projektu:

(kubki, długopisy, notesy, 22 424,00 zł
torby itp.)

Wartość
procedowanej
części: 8 130,00

zł

8 45200000-9 Roboty I kwartał 175 135, 00 zł
budowlane

Roboty
budowlane w

zakresie
Remont obiektów wznoszenia

hydrologicznych - zastawek kompletnych Przetarg
na obszarze Torfowisko obiektów

Wielkie Błoto budowlanych lub
ich części oraz

roboty w zakresie
inżynierii lądowej

i wodnej

9
71247000-1

Usługi I kwartał

Nadzór nad

Nadzór budowlany nad robotami Rozeznanie
12 195 00remontem zastawek budowlanymi z

10 Ocena wpływu działań 71313000- 5 Usługa I kwartał
ochronnych na przedmioty usługi doradcze w

ochrony monitoring zakresie
końcowy środowiska

naturalnego

90721700-4— Wartość
usługi ochrony Przetarg procedowanej

gatunków krajowy części:
zagrożonych 91146,00 zł

90711500-
Monitoring
środowiska

naturalnego inny
niż dotyczący

branży

11



budowlanej.
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