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Int'ornracja Dyrelrtorir l\luzeuln Piastórv Śląskich w Brzegu

o plżrno\yanych na rok 2020 zamówieniach publicznych o wartości równej
lub pnekraczającej 30 tys. euro

Działając na podstawie art, 13 i art, l3a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, - Prawo
zamówień publicznych (Dz_ IJ, zż0l9 r., poz. 1843 t,j,), Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich,
jako Zanlawiający, infbrmuje, iż na dzień 20 listopada 2020 r. nastąpił a zmiana w planie
postepowań o udzielenie zamówień publicznych w Muzeum Piastów Śląskich na rok 2020 o
wartości równej lub przekraczający kwotę 30 tys. euro w roku 2020 r.

!V zrviązku z infbrmacją z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o
przvznalliu dotacji celorvej \łf/datki inwestycyjne na realizację zadania na lata 2020-ż0ż1 pn,

,,Modernizacja systenlórv zabezpieczenia obiektu i zbiorów Muzeum Piastów Śląskich w
Brzegu polegająca na wynrianie irozbudowie instalacji antywłamaniowej oraz nodernizacji i

rozbudowie monitoringu wizyjnego", Zanrawiający planuje najpózniej do dnia 31.12.ż020 r.

1-ozpocząć realizację procedury o udzielenie zamówienia publicznego poprzez opublikowanie
ogłoszerria o zanórvieniu publicznym mającego na celu wyłonienie wykonawcy, a następnie
zawarcie unlowy.

1'ernlin realizacji zamówienia przewidziany jest na rok ż021 (do października 2021)_
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I'lan postcuowań o utlzielnie zamówień nublicznych - rolr 2020


