
 
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, 

 JAKIE ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE PRZEPROWADZIĆ W  ROKU 2019  
ZAKTUALIZOWANY 11 WRZEŚNIA 2019 ROKU 

 
 

Lp. Przedmiot zamówienia 

 
Rodzaj zamówienia 

wg podziału  
na: 
- roboty      
  budowlane 
- usługi 
- dostawy 

 

Przewidywany tryb  
lub inna procedura 

udzielenia 
zamówienia: 

 

Orientacyjna wartość 
brutto zamówienia 

w PLN 
 
 

Przewidywany termin 
wszczęcia postępowania    

w ujęciu kwartalnym                   
lub miesięcznym 

1 

 
opracowanie dokumentacji 

projektowej wraz z pełnieniem 
nadzoru autorskiego  

dla zadania inwestycyjnego 
 pn. Przebudowa i modernizacja 

budynku Zespołu Szkół  
i Placówek w Piwnicznej-Zdroju 

wraz z zagospodarowaniem 
działki dla potrzeb Domu 

Wczasów Dziecięcych  
  

usługi przetarg 
nieograniczony 100 000 I kwartał 

2 

 
opracowanie dokumentacji 
projektowej na wykonanie 

przyłącza sanitarnego  
i odwodnienie terenu 

 
 

usługi przetarg  
nieograniczony 7 000 I kwartał 



3 
 

usługi projektowania, nadzór 
nad projektem i dokumentacją 

 
usługi przetarg 

nieograniczony 20 000 III - IV kwartał 

4 

 
 

digitalizacja dokumentów 
analogowych PZGiK w ramach 
projektu „Cyfryzacja zasobów 

geodezyjnych 
 i kartograficznych  

Powiatu Nowosądeckiego 
i Miasta Nowy Sącz” – cz. 2 

 
 

usługi 
przetarg  

nieograniczony 
/UE/ 

1 690 568 I kwartał 

5 

 
 

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” 

 
 

usługi przetarg  
nieograniczony 1 028 352 I/II kwartał 

6 

 
 

usunięcie i przekazanie  
do unieszkodliwienia odpadów 
zawierających azbest o kodach 

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

 

usługi przetarg 
nieograniczony 453 570 I kwartał 



7 

 
 

dostawa oprogramowania  
do e-usług o wysokim poziomie 
dojrzałości w ramach projektu 

„Cyfryzacja zasobów 
geodezyjnych  

i kartograficznych  
Powiatu Nowosądeckiego  

i Miasta Nowy Sącz” 
 

dostawy przetarg 
nieograniczony 233 860 III/IV kwartał 

8 

 
 
wykonanie robót budowlanych 

w budynku Zespołu Szkół  
w Marcinkowicach, w celu 

uzyskania głębokiej 
termomodernizacji 

 
 

roboty budowlane przetarg 
nieograniczony 2 101 874 I/II kwartał 

9 

 
 

usługi związane 
 z gospodarowaniem 
nieruchomościami 

(postępowania związane                     
z porządkowaniem zasobu              

np. zlecenie ustalenia 
przebiegu granic) 

 

usługi przetarg 
nieograniczony 30 000 I, II, III kwartał 

10 

 
 
 

prace geodezyjne 
dla celów gospodarowania 

nieruchomościami 
 
 
  

usługi przetarg  
nieograniczony 100 000  I, II, III, IV kwartał 



11 

 
 

opracowanie dokumentacji 
projektowej wraz z pełnieniem 

nadzoru autorskiego  
dla zadania inwestycyjnego 
 pn. Budowa hali sportowej  

przy Zespole Szkół                           
im. Władysława Orkana                       

w Marcinkowicach 
 
 
 

usługi przetarg  
nieograniczony 100 000 III/IV kwartał 

12 

 
 

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” 

 
 
 

usługi 
przetarg  

nieograniczony 
/UE/ 

4 082 806 II/III kwartał 

13 

 
 

kredyt długoterminowy  
na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań  
z tytułu kredytów 

długoterminowych  
w wysokości 7 250 000 PLN 

 
 
 

usługi przetarg 
nieograniczony 878 188 II – III kwartał  



14 

 
termomodernizacja budynku 

Starostwa Powiatowego                     
w Nowym Sączu  

przy ul. Kościuszki 3 
II etap  

(wymiana okien, odgrzybianie 
fundamentów wraz z izolacją 

pionową, ocieplenie 
 i malowanie elewacji) 

  
 

roboty budowlane przetarg  
nieograniczony 241 474,88 I kwartał 

15 

 
 

tablice rejestracyjne  
na 2020 rok  

(około 36 000 sztuk) 
 
 

dostawy przetarg 
nieograniczony  450 000 październik  

16 

 
 

energia elektryczna 
(na lata 2020 – 2021) 

 
 

dostawy 
przetarg  

nieograniczony 
(grupa zakupowa) 

200 000 IV kwartał 

17 

 
 

ubezpieczenie mienia 
(na lata 2020 – 2021) 

 
 

usługi 
 

przetarg  
nieograniczony 

 
90 000 IV kwartał 

18 

 
 

grupowe ubezpieczenie  
na życie pracowników  

oraz członków ich rodzin,  
na 24 miesiące 

 
 

usługi przetarg 
nieograniczony 323 400 IV kwartał 



19 

 
 

opracowanie dokumentacji 
projektowej wraz z pełnieniem 

nadzoru autorskiego  
dla zadania polegającego  

na wykonaniu izolacji 
przeciwwilgociowej ścian 

zewnętrznych i wewnętrznych 
metodą iniekcji krystalicznej 

oraz posadzki w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Artura 

Grottgera w Grybowie   
 

usługi przetarg 
nieograniczony 29 900 III/IV kwartał 

20 

 
 

dostawa monitorów 
multimedialnych oraz pamięci 

przenośnych (pen-drive) 
stanowiących pomoc 

dydaktyczną dla uczestników 
projektu pod nazwą 

„Małopolskie Talenty – III etap 
edukacyjny – Powiat 

Nowosądecki” 
 

dostawy przetarg  
nieograniczony 22 652 II/III kwartał 

21 

 
 

przebudowa wielofunkcyjnego 
boiska sportowego  
przy Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych  
im. W. Witosa w Nawojowej,  

w ramach projektu „Małopolska 
infrastruktura rekreacyjno-

sportowa – MIRS” 
współfinansowanego z budżetu 

Województwa Małopolskiego 
 

roboty budowlane przetarg 
nieograniczony 357 168 II/III kwartał 



 
22 

 
budowa Otwartej Strefy 
Aktywności w wariancie 

podstawowym obejmującej 
mini siłownię  plenerową  

oraz strefę relaksu  
przy obiekcie Internatu 

Międzyszkolnego  
w Starym Sączu 

 

roboty budowlane przetarg  
nieograniczony 59 460 lipiec/sierpień 

 
23 
 

 
kompleksowa modernizacja 

bazy danych EGiB  
dla gminy Rytro  

 

usługi przetarg  
nieograniczony 350 000  sierpień 

 

 

 

 

Pełnomocnik Zarządu ds. Zamówień Publicznych  
                        Beata Zięcina-Kasieczka 

Nowy Sącz, 11 września 2019 r. 


