
 
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, 

 JAKIE ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEPROWADZIĆ W  ROKU 2018  
ZAKTUALIZOWANY 19 WRZEŚNIA 2018 ROKU 

 

Lp. Przedmiot zamówienia 

 
Rodzaj zamówienia 

wg podziału  
na: 
- roboty      
  budowlane 
- usługi 
- dostawy 

Przewidywany tryb  
lub inna procedura 

udzielenia 
zamówienia: 

 

Orientacyjna wartość 
brutto zamówienia 

 
 

Przewidywany termin 
wszczęcia postępowania    

w ujęciu kwartalnym                   
lub miesięcznym 

1. 

 
wykonanie robót budowlanych 

w budynku Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych  

w Nawojowej, w celu uzyskania 
głębokiej termomodernizacji 

 

roboty budowlane przetarg 
nieograniczony 604 499,03 zł I kwartał 

2. 

 
wykonanie robót budowlanych 

w budynku Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych  

w Starym Sączu,  
przy ul. Batorego 27, 

w celu uzyskania głębokiej 
termomodernizacji 

 

roboty budowlane przetarg 
nieograniczony 644 077,02 zł I/II kwartał 

3. 

 
wykonanie robót budowlanych 

w budynku Zespołu Szkół  
w Marcinkowicach,  

w celu uzyskania głębokiej 
termomodernizacji 

roboty budowlane przetarg 
nieograniczony 1 830 943,09 zł III/IV kwartał 



4. 

 
dostawa wyposażenia  
budynku oświatowego  

Liceum Ogólnokształcącego, 
 w Grybowie 

 

dostawa przetarg  
nieograniczony 225 905 zł III kwartał 

 
4a. 

 

 
dostawa wyposażenia   

sali gimnastycznej  
wraz z zapleczem  

w Liceum Ogólnokształcącym, 
 w Grybowie 

 

dostawa przetarg 
nieograniczony 154 095 zł III kwartał 

5. 

 
 

usunięcie i przekazanie  
do unieszkodliwienia odpadów 
zawierających azbest o kodach 

17 06 01 i 17 06 05 
zgromadzonych na terenie 
Powiatu Nowosądeckiego  

 
 

usługa przetarg  
nieograniczony 384 000 zł I/II kwartał 

6. 
 

sprzęt komputerowy  
i oprogramowanie 

 
dostawa przetarg 

nieograniczony 180 000 zł I-II kwartał 

7. 

 
 

operaty szacunkowe do celów 
aktualizacji opłat  

za użytkowanie wieczyste, 
ustalania odszkodowań  

za przejęte nieruchomości 
 i do celów sprzedaży 

nieruchomości  
Skarbu Państwa i Powiatu 

  
 

usługa przetarg 
nieograniczony 100 000 zł I, II, III, IV kwartał 



8. 

 
 

prace geodezyjne   
i dokumentacja geodezyjna 

(mapy, podziały itp.)  
dot. regulacji stanu prawnego  

i zaspokajania roszczeń  
 

usługa przetarg 
nieograniczony 30 000 zł I, II, III, IV kwartał 

9.  

 
usługi związane  

z gospodarowaniem 
nieruchomościami 

(postępowania związane  
z porządkowaniem zasobu  

np. zlecenie ustalenia 
przebiegu granic) 

 

usługa przetarg  
nieograniczony 24 600 zł I, II, III, IV kwartał 

10. 

 
 

utworzenie bazy danych 
BDOT500 dla gminy Nawojowa 

 

usługa przetarg 
nieograniczony 240 000 zł I, II, III, IV kwartał 

11. 

 
 

rozbudowa budynku Liceum 
Ogólnokształcącego w Starym 

Sączu o halę sportową 
 

roboty budowlane przetarg 
nieograniczony 4 172 293,93 zł II kwartał 

12. 

 
 

kredyt długoterminowy  
na finansowanie planowanego 

deficytu budżetu Powiatu 
 i spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań  
z tytułu kredytów 

długoterminowych  
w wysokości 13 621 892 PLN  

 

usługa 
przetarg 

nieograniczony 
/UE/ 

1 633 739 zł II-III kwartał 



13. 

 
* digitalizacja, weryfikacja, 

poprawa jakości mapy 
ewidencyjnej oraz 

modernizacja bazy danych 
EGiB w ramach projektu 

„Cyfryzacja zasobów 
geodezyjnych 

i kartograficznych  
Powiatu Nowosądeckiego 

 i Miasta Nowy Sącz 
 
 

usługa 
przetarg 

nieograniczony 
/UE/ 

831 465,16 zł II/III kwartał 

 
14.  

 

 
 

* nadzór nad prawidłowym 
wykonaniem cyfryzacji 

 i poprawy jakości mapy 
ewidencyjnej oraz 

modernizacją bazy danych 
EGiB w ramach projektu 

„Cyfryzacja zasobów 
geodezyjnych  

i kartograficznych  
Powiatu Nowosądeckiego 

 i Miasta Nowy Sącz” * 
  

usługa 
przetarg 

nieograniczony 
/UE/ 

316 813,76 zł II/III kwartał 

 
15.  

 

 
 

oprogramowanie do e-usług  
o wysokim poziomie 

dojrzałości w ramach projektu 
„Cyfryzacja zasobów 

geodezyjnych  
i kartograficznych  

Powiatu Nowosądeckiego 
 i Miasta Nowy Sącz” 

 

dostawa przetarg 
nieograniczony 233 860 zł III/IV kwartał 



16. 

 
 

usługi pocztowe w obrocie 
krajowym i zagranicznym  

dla Starostwa Powiatowego  
w Nowym Sączu, w zakresie 

przyjmowania, przemieszczania 
i doręczania przesyłek 

listowych, druków 
bezadresowych i paczek, 
zgodnie z ustawą Prawo 
pocztowe oraz zwrotu 

przesyłek niedoręczonych. 
Okres realizacji zamówienia  

od 1 września 2018 r.  
do 31 sierpnia 2020 r.   

 
 

usługa 

procedura zgodna   
z art. 138o ustawy Pzp 
(zamówienie na usługi 

społeczne i inne 
szczególne usługi) 

550 000 zł II-III kwartał 

17. 

 
 
wykonanie termomodernizacji 

budynku Starostwa 
Powiatowego w Nowym Sączu, 

przy ul. Kościuszki 3  
wraz z innymi pracami 

remontowo-budowlanymi 
 
 

roboty budowlane przetarg  
nieograniczony 186 500 zł II-III kwartał 

18.  

 
 

digitalizacja dokumentów 
analogowych PZGiK w ramach 
projektu „Cyfryzacja zasobów 

geodezyjnych  
i kartograficznych  

Powiatu Nowosądeckiego 
 i Miasta Nowy Sącz”  

 
 

usługa 
przetarg 

nieograniczony 
/UE/ 

1 690 568 zł III/IV kwartał 



19.  

 
kredyt długoterminowy  

na udziały własne Powiatu  
w realizacji projektów 

współfinansowanych ze źródeł 
unijnych i innych źródeł 

zagranicznych w wysokości 
1 857 679 PLN 

 

usługa 

zamówienie udzielone 
zostanie przy 

zastosowaniu art. 6a  
w związku z art. 4 pkt 8 

ustawy Pzp 

102 117 zł III-IV kwartał 

20. 

 
 

tablice rejestracyjne 
na 2019 r.  

 

dostawa  przetarg 
nieograniczony 385 000 zł IV kwartał  

październik/listopad 

 
21. 

 

 
przebudowa boiska szkolnego 

przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych  

w Krynicy-Zdroju 
 w ramach projektu 

„Małopolskie boiska” 
 

roboty budowlane przetarg 
nieograniczony 306 500 zł II kwartał 

22. 

 
przebudowa istniejącego 
boiska sportowego wraz 

 z infrastrukturą techniczną  
na działkach 678, 679/2  
przy ul. Kościuszki 18  

w Grybowie  
 

roboty budowlane przetarg 
nieograniczony 480 000 zł III kwartał 

23. 

 
usunięcie i przekazanie  

do unieszkodliwienia odpadów 
zawierających azbest o kodach 

17 06 01 i 17 06 05 
zgromadzonych na terenie 
Powiatu Nowosądeckiego 

 
 

usługa przetarg  
nieograniczony 143 570 zł III/IV kwartał 



24. 

 
dwa serwery stanowiące 

pomoc dydaktyczną  
dla uczestników projektu 

„Małopolska chmura 
edukacyjna w szkołach  

Powiatu Nowosądeckiego” 
 

dostawa  przetarg 
nieograniczony 20 000 zł IV kwartał 

 

* W przypadku pozycji  13 i 14 planu postępowań Zamawiający rezygnuje z przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w roku                

budżetowym 2018 

 

 

 

 

Pełnomocnik Zarządu ds. Zamówień Publicznych  
                        Beata Zięcina-Kasieczka 

Nowy Sącz, 19 września  2018 r. 


