
1 
 

 

 

 

 

Plan Zamówień publicznych na 2019r.  

Referat IRL 

l.p. Przedmiot zamówienia rodzaj zamówienia 
według podziału na 
zamówienia na roboty 
budowlane, dostawy 
lub usługi; 

przewidywany tryb 
lub inna procedura 
udzielenia 
zamówienia 

orientacyjna wartości 
zamówienia netto zł  

przewidywany 
termin wszczęcia 
postępowania w 
ujęciu kwartalnym 
lub miesięcznym. 

1 Rozbudowa i przebudowa sieci 
wodociągowej w m. Kajkowo 
ul. Bukowa, Henrykowska, 
Grabinek kol 

 
roboty budowlane 

 
przetarg 
nieograniczony 

 
 
325.203,00zł 

 
 
I kwartał 2019 

2 Budowa lokalnej oczyszczalni 
ścieków wraz z siecią 
kanalizacji sanitarnej                          
w m. Bednarki 

 
roboty budowlane 

 
przetarg 
nieograniczony 

 
247.967,00zł 

 
I kwartał 2019 

3 Uzbrojenie w sieć wodno – 
kanalizacyjną działek                        
w obrębie m. Tyrowo 

 
roboty budowlane 

przetarg 
nieograniczony 

 
1.037.000zł 

 IV kwartał 2019 

4 Kanalizacja sanitarna i sieć 
wodociągowa dla m. Ruś Mała 

roboty budowlane przetarg 
nieograniczony 

1.544.715,00zł IV kwartał 2019 

5 Rozbudowa kanalizacji 
sanitarnej tłoczno – 
grawitacyjnej w m. Lubajny 

 
roboty budowlane 

przetarg 
nieograniczony 

 
203.252.00zł 

 
IV kwartał 2019 

6 Ubezpieczenie mienia 
gminnego na rok 2019 

usługa Przetarg 
nieograniczony 

129 351,00zł I-II /2019 

7 Usługi pocztowe na 2020r. usługa Przetarg 
nieograniczony 

150.000,00zł XII/2019 

8 Usługi przewozowe (dowóz 
uczniów do szkół) 

usługa Przetarg 
nieograniczony 

321.296,30zł V-VI 2019 
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9 Transport uczniów w ramach 
projektu ,,Szkolna akademia 
przyszłości”- rozwijanie 
kompetencji kluczowych  w 
klasach I-III 
 

usługa Przetarg 
nieograniczony 

367.080,00zł I-II/  2019 

10 Dostawa Cateringu suchego w 
ramach projektu ,,Szkolna 
akademia przyszłości”- 
rozwijanie kompetencji 
kluczowych  w klasach I-III 
 

Dostawa Przetarg 
nieograniczony 

232.000,00zł II/  2019 

11 Zakup odzieży ochronnej w 
ramach projektu ,,Szkolna 
akademia przyszłości”- 
rozwijanie kompetencji 
kluczowych  w klasach I-III 
 

Usługa/Dostawa Przetarg 
nieograniczony 

160.000,00zł II-V/  2019 

12 Doposażenie Serwerowni w 
ramach projektu: 
„Informatyzacja Urzędu i 
wdrożenie nowoczesnych 
eUsług w Gminie Ostróda” 

Dostawa/Usługa Przetarg 
nieograniczony 

274.000,00 zł. XII/ 2019 

13 Doposażenie stanowisk 
komputerowych i usługi eRada 
w ramach projektu: 
„Informatyzacja Urzędu i 
wdrożenie nowoczesnych 
eUsług w Gminie Ostróda” 

Dostawa/Usługa Przetarg 
nieograniczony 

365.000,00 zł. I-III/ 2020 

14 Zakup i wdrożenie eUsług w 
ramach projektu: 
„Informatyzacja Urzędu i 
wdrożenie nowoczesnych 
eUsług w Gminie Ostróda” 

Usługa Przetarg 
nieograniczony 

613.000,00 zł. V-VI/ 2020 

 


