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Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok 

 
L.p. 

Przedmiot 
zamówienia 

Rodzaj 
zamówienia 

[dostawa, usługa, 
robota budowlana] 

 

Przewidywany 
tryb lub inna 
procedura 
udzielenia 

zamówienia 

Orientacyjna 
wartość 

zamówienia 
[zł z VAT] 

Orientacyjna 
wartość 

zamówienia 
[w zł netto] 

Przewidywany termin 
wszczęcia 

postępowania 

(w ujęciu kwartalnym 
lub miesięcznym) 

Źródło 
finansowania 

1. 

Zaprojektowanie, 
dostawa i montaż 

instalacji 
fotowoltaicznej wraz z 
wydzieleniem obwodu 

elektrycznego w 
ramach modernizacji 
szklarni adaptacyjnej 

oraz jej wyposażenia w 
Polskiej Akademii 

Nauk Ogrodzie 
Botanicznym-CZRB w 

Powsinie w ramach 
projektu FlorIntegral - 
zintegrowana ochrona 

in situ i ex situ 
rzadkich, zagrożonych 

i priorytetowych 
gatunków flory na 

terenie Polski 

Dostawa 
Tryb 

podstawowy 
określony w art. 

275 pkt 1 

421 024,32 342 296,20 I kwartał 

POIS.02.04.00-
00-0006/17-00 
FlorIntegral - 
zintegrowana 

ochrona in situ i 
ex situ 

rzadkich, 
zagrożonych i 
priorytetowych 
gatunków flory 

na terenie 
Polski - 

357 870,67 zł 
brutto; 
Środki 

pozabudżetowe 
- 63 153,65 zł 

brutto 

2. 

Dostawa ładowarki 
wielofunkcyjnej wraz z 

osprzętem do PAN 
Ogrodu Botanicznego 
w Powsinie w formie 

leasingu operacyjnego 

Dostawa 

Tryb 
podstawowy 

określony w art. 
275 pkt 1 

520 000,00 422 764,23 III kwartał Środki własne 

3.  

Budowa 
wielofunkcyjnego 

terenu utwardzonego z 
kruszywa mineralnego 

na powierzchni 
przepuszczalnej w 

obszarze 
gospodarczym Ogrodu 

Botanicznego 

Roboty budowlane 

Tryb 
podstawowy 

określony w art. 
275 pkt 1 

799 500,00 650 000,00 III kwartał 
Pomoc zwrotna 

z PAN 

4. 

Wykonanie remontu 
zabytkowego plafonu - 
polichromii na suficie w 

willi Janówek 

Usługi 

Tryb 
podstawowy 

określony w art. 
275 pkt 1 

145 770,00 118 521,20 IV kwartał 

Dotacja 
podmiotowa 

oraz darowizna 
Fundacji 



5. 

Remont pomieszczeń 
w części Budynku 

„Milewskich”, 
na terenie PAN Ogród 
Botaniczny-Centrum 

Zachowania 
Różnorodności 
Biologicznej w 

Powsinie 

Roboty budowlane 

Tryb 
podstawowy 

określony w art. 
275 pkt 1 

250 000,00 203 252,04 III kwartał 
Dotacja 

podmiotowa 

6 

Dostarczenie systemu 
wjazdów/wyjazdów na 
terenie PAN Ogrodu 

Botanicznego - CZRB 
w Powsinie wraz z 
systemem poboru 

opłat w formie leasingu 
operacyjnego 

Dostawa 

Tryb 
podstawowy 

określony w art. 
275 pkt 1 

600 000,00 487 804,88 III kwartał Środki własne 

7 

Uzupełnienie 
wyposażenia 

zmodernizowanej 
szklarni adaptacyjnej w 

ramach projektu 
FlorIntegral - 

zintegrowana ochrona 
in situ i ex situ 

rzadkich, zagrożonych 
i priorytetowych 

gatunków flory na 
terenie Polski 

Dostawa 

Tryb 
podstawowy 

określony w art. 
275 pkt 1 

114 754,32 93 296,19 III kwartał 

POIS.02.04.00-
00-0006/17-00 
FlorIntegral - 
zintegrowana 

ochrona in situ i 
ex situ 

rzadkich, 
zagrożonych i 
priorytetowych 
gatunków flory 

na terenie 
Polski - 

97 541,18 zł 
brutto; 
Środki 

pozabudżetowe 
- 17 213,15 zł 

brutto 

 

 

 
    Zestawienie sporządził: 
 
 

30.08.2021 Maciej Jabłoński 30.08.2021     Dyrektor 
              (data i podpis)        
           Arkadiusz Nowak 

          
       (data i podpis Dysponenta) 
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