
 
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2017 ROK 

zaktualizowany w dniu 10 sierpnia 2017 r. 
 

 

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. 

 
Rozbudowa istniejącego 
budynku oświatowego            
o salę gimnastyczną                  
z zapleczem                    
oraz przebudowa                     
i nadbudowa 
przedmiotowego 
budynku,                                  
z przeznaczeniem                 
na Liceum 
Ogólnokształcące                     
w Grybowie                      
wraz z infrastrukturą 
techniczną na działkach 
678, 679/2 położonych       
w Grybowie 
 
 
 

roboty 
budowlane 

 
przetarg 

nieograniczony 
8 197 560 zł I kwartał (styczeń/luty) 



2. 
 
Tablice rejestracyjne  
 

dostawa 
 

przetarg 
nieograniczony 

 
245 000 zł IV kwartał (październik/listopad) 

3. 

 
Operaty szacunkowe       
do celów aktualizacji 
opłat za użytkowanie 
wieczyste i do celów 
sprzedaży 
nieruchomości Skarbu 
Państwa i Powiatu 
 

usługa przetarg 
nieograniczony 130 000 zł 

I kwartał 
II kwartał 
III kwartał 
IV kwartał 

4. 

 
Prace geodezyjne  
i dokumentacja 
geodezyjna (mapy, 
podziały itp.) dot. 
regulacji stanu 
prawnego 
i zaspokajania roszczeń 
  

usługa przetarg 
nieograniczony 80 000 zł 

I kwartał 
II kwartał 
III kwartał 
IV kwartał 

5. 
 
Materiały biurowe 
 

dostawa 
 

przetarg 
nieograniczony 

 
163 903 zł II i IV kwartał 

6.  

 
Montaż systemu 
klimatyzacyjnego 
wraz z wymianą okien  
w budynku Starostwa 
Powiatowego w Nowym 
Sączu,  
przy ul. Strzeleckiej 1: 
 
Zadanie 1  
Budowa systemu 
klimatyzacji 
z niezbędnymi robotami 

roboty 
budowlane 

przetarg 
nieograniczony 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

180 684 zł 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III kwartał 
 
 



towarzyszącymi  
w budynku Starostwa 
Powiatowego  
przy ul. Strzeleckiej 1   
 
 
Zadanie 2  
Naprawa i wymiana 
okien w budynku 
Starostwa Powiatowego 
przy ul. Strzeleckiej 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 000 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

wrzesień-październik 

7. Energia elektryczna dostawa 

 
przetarg 

nieograniczony 
(Grupa Zakupowa 

Energii Elektrycznej 
Nowy Sącz 2017) 

 

75 000 zł III kwartał   

8. 

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 

 
380 400 zł 

 
W I kwartale 2017 r. planowany jest nabór wniosków                 
na dofinansowanie w trybie konkursowym do 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego  na lata 2014-2020 – ww  ramach Priorytetu 
5 Ochrona Środowiska, Działania 5.2. Rozwijanie 
systemu gospodarki odpadami, poddziałania 5.2.2. 
Gospodarka Odpadami – SPR (pprroojjeekkttyy  ssuubbrreeggiioonnaallnnee)) 

 

II albo III kwartał   

9. 

 
Wykonanie 
uproszczonych planów 
urządzenia lasów 
 

usługa przetarg 
nieograniczony 180 000 zł II kwartał   

10.  
 
Kredyt długoterminowy 
w wysokości 11 402 136 
PLN 

usługa przetarg 
nieograniczony 1 432 200 zł III kwartał   



11.  

 
Wykonanie zdjęć 
lotniczych wraz                        
z opracowaniem 
numerycznego modelu 
tereny ortofotomapy, 
aerotriangulacji                   
oraz opracowanie bazy 
danych zobrazowań 
lotniczych w ramach 
projektu pn. „Cyfryzacja 
zasobów geodezyjnych     
i kartograficznych 
Powiatu 
Nowosądeckiego                       
i Miasta Nowy Sącz”  
 

usługa przetarg 
nieograniczony 

1 161 703 zł 
 II kwartał 

12.  

 
Usługi związane                              
z gospodarowaniem 
nieruchomościami 
(postępowania związane 
z porządkowaniem 
zasobu geodezyjnego 
np. ustalenie przebiegu 
granic)  
 

usługa przetarg 
nieograniczony 20 000 zł 

I kwartał 
II kwartał 
III kwartał 
IV kwartał 

13.  

 
Utworzenie bazy danych 
BDOT 500 dla Gminy 
Nawojowa 
 

usługa przetarg 
nieograniczony 180 000 zł 

I kwartał 
II kwartał 
III kwartał 
IV kwartał 

14. 

 
Digitalizacja 
dokumentów 
analogowych PZGiK 
 
 
 

usługa przetarg 
nieograniczony 2 380 000 zł III / IV kwartał  



15. 

 
Digitalizacja, 
weryfikacja, poprawa 
jakości mapy 
ewidencyjnej oraz 
modernizacja bazy 
danych egib 
 

usługa przetarg 
nieograniczony 732 908,96 zł IV kwartał  

16. 

 
 
 
Nadzór                                  
nad prawidłowym 
wykonaniem cyfryzacji             
i poprawy jakości mapy 
ewidencyjnej  
oraz modernizacją bazy 
danych EGiB i dostawą 
bazy danych 
zobrazowań lotniczych 
 
 
 

usługa przetarg  
nieograniczony 316 813,76 zł IV kwartał 

17. 

 
Infrastruktura 
informatyczna (licencja 
silnika bazy danych, 
serwer, macierz 
dyskowa, UPS, switch, 
oprogramowanie 
serwera, szafa rack) 
 

dostawa przetarg 
nieograniczony 623 324 zł II kwartał 

18.  

 
Materiały biurowe  
na potrzeby uczniów  
w ramach projektu 
„Małopolskie Talenty” 
 
  

dostawa przetarg  
nieograniczony 13 800 zł III / IV kwartał  



19. 

 
Sprzęt komputerowy  
i oprogramowanie 
 
 

dostawa przetarg  
nieograniczony 65 000 zł II – III kwartał 

 
20.  

 
Remont pokrycia dachu 
i kominów wraz                     
z niezbędnymi robotami 
towarzyszącymi                                        
w budynku Starostwa 
Powiatowego                          
w Nowym Sączu                
przy ul. Kościuszki 3 

robota 
budowlana 

przetarg  
nieograniczony 70 000 zł II kwartał 

 
21. 

 
Remont instalacji 
wewnętrznych 
istniejących 
sanitariatów                       
wraz z odnowieniem 
pomieszczeń                          
po robotach w budynku 
Starostwa Powiatowego 
w Nowym Sączu                
przy ul. Kościuszki 3  
 

robota 
budowlana 

przetarg  
nieograniczony 40 000 zł II kwartał 

22. 

Wykonanie robót 
budowlanych  
w budynku Zespołu 
Szkół Zawodowych  
w Grybowie, 
przebudowa budynków  
przy ul. Krakowskiej 
i ul. Batorego  
Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych  
w Starym Sączu w celu 
uzyskania głębokiej 
termomodernizacji 

robota 
budowlana 

przetarg  
nieograniczony 2 173 205 zł III kwartał 



23. 

 
Wykonanie robót 
budowlanych w 
budynku DPS Zbyszyce 
(budynek AB) w celu 
uzyskania głębokiej 
termomodernizacji 
 

robota 
budowlana 

przetarg  
nieograniczony 1 260 684 zł III kwartał 

 
24. 

 
Dostawa e-usługi 
„Obsługa geodetów” 
 

dostawa przetarg  
nieograniczony 54 120 zł III / IV kwartał 

 
25.  
 

 
Opracowanie 
dokumentacji 
projektowej dla zadania 
inwestycyjnego pn. 
Budowa Powiatowego 
Urzędu Pracy  
dla Powiatu 
Nowosądeckiego  
 

usługa przetarg  
nieograniczony 82 000 zł III/IV kwartał 

 

 
 

 

Beata Zięcina-Kasieczka 
   Pełnomocnik Zarządu 
ds. Zamówień Publicznych 

 
 
 
 


