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Ostróda, 12.01.2018r.  

 

 

Plan Zamówień publicznych na 2018r.  

 

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 Wymiana poszycia dachów na  
budynkach ZS Samborowo 

Roboty budowlane Przetarg 
nieograniczony 

200.000,00 II kwartał 

2 Inwestycja w odnawialne  
źródła energii w Gminie Ostróda 

Roboty budowlane Przetarg 
nieograniczony 

499.164,50 I kwartał 

3 Rewitalizacja wraz z adaptacją 
na cele turystyczne zabytkowego 
mostu dawnej linii kolejowej w m. 
Glaznoty. 
 

Roboty budowlane Przetarg 
nieograniczony 

923.385,90 I kwartał 
 
 

 

4 Sieć kanalizacji sanitarnej  w m. 
Zwierzewo etap II 

Roboty budowlane Przetarg 
nieograniczony 

203.252,03  I kwartał  

5 Porządkowanie gospodarki wodno – 
ściekowej:                                                              
- sieć wodno-kanal. w m. Kajkowo,  
  ul. Dębowa i Świetlińska                              

 
Roboty budowlane 

 
Przetarg 
nieograniczony 

 
411.977,14 

 

 
I kwartał 

6 Kanalizacja sanitarna wraz z 
rozbudową  sieć wodociągowej                   
i rozbudową SUW w m. Ornowo 

 
Roboty budowlane 

 
Przetarg 
nieograniczony 

 
3.658.536,59 

 
III kwartał 

 

7 Uzbrojenie w sieć wodno - 
kanalizacyjną działek w obrębie              
m. Tyrowo 

 
Roboty budowlane 

 
Przetarg 
nieograniczony 

 
731.707,32 

 
IV kwartał 

 

8 Sieć wodno – kanalizacyjna wraz                       Roboty budowlane Przetarg 894.308,95 IV kwartał 
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z budową oczyszczalni w m. Gierłoż nieograniczony  

9 Porządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej w aglomeracji Samborowo 
poprzez budowę kanalizacji 
sanitarnej dla m. Ryńskie oraz 
modernizację i rozbudowę SUW 
Pietrzwałd 

 
 
Roboty budowlane 

 
Przetarg 
nieograniczony 

 
 

1.300.000,00 

 
 

IV kwartał 
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Przebudowa nawierzchni drogi wraz 
z budową kanalizacji deszczowej ul. 
Słonecznej w Kajkowie 

 
Roboty budowlane 

 
Przetarg 
nieograniczony 

 
374.765,97 

 
I kwartał 
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Przebudowa nawierzchni wraz z 
budowa kanalizacji deszczowej ulicy 
Polnej w Kajkowie 
 

 
Roboty budowlane 

 
Przetarg 
nieograniczony 

 
136.491,06 

 
I kwartał 

 
12 

 
Przebudowa nawierzchni drogi wraz 
z chodnikiem i budową kanalizacji 
deszczowej w m. Morliny 

 
Roboty budowlane 

 
Przetarg  
nieograniczony 

 
618.524,67 

 
II-III kwartał 

 
13 

Przebudowa nawierzchni drogi 
gminnej wraz z budową odwodnienia  
W m. Lubajny 

 
Roboty budowlane 

 
Przetarg 
nieograniczony 

 
1.370.148,82 

 
II-III kwartał 

14.  ,, Organizacja obozu edukacyjnego 
w ramach projektu ,,Szkolna 
akademia przyszłości”-rozwijanie 
kompetencji matematyczno-
przyrodniczych w klasach IV-VI” 
 

usługa Przetarg  
nieograniczony 

286.178,86 I-II kwartał  

15.  ,,Dowożenie uczniów z terenu 
Gminy Ostróda do placówek 
oświatowych w roku szkolnym 
2017/2018”  
 
 

usługa Przetarg  
nieograniczony 

262.037,00 II kwartał 

 


