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Zamawiający, wypełniając obowiązek określony w art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), poniżej przedstawia plan postępowań, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 

euro, zaplanowanych na rok 2019. 

L.p. 
Przedmiot 

zamówienia 

Rodzaj 

zamówienia 

Przewidywany 

tryb lub inna 

procedura 

udzielenia 

zamówienia 

Orientacyjna wartość 

zamówienia 

(brutto) 

Przewidywany 

termin wszczęcia 

postępowania 

(kwartał) 

1. 

Przebudowa, rozbudowa i remont zdegradowanego 

budynku zlokalizowanego na obszarze 

rewitalizowanym w miejscowości Holendry 17 

wraz z zakupem wyposażenia w celu adaptacji na 

mieszkania socjalne i wspomagane oraz 

świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 

Roboty 

budowlane 

Przetarg 

nieograniczony 
1 094 001,86 zł II kwartał 

2. 

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej, 

niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-

turystycznej w miejscowościach Ptaszkowice, 

Swędzieniejewice, Pstrokonie, Zapolice, Holendry, 

Młodawin Dolny, Młodawin Górny, gminy 

Zapolice 

Roboty 

budowlane 

Przetarg 

nieograniczony 
239 329,64 zł  I kwartał 

3. 

Przebudowa Szkoły Podstawowej im.4 Pułku 

Piechoty Legionów w Zapolicach w ramach 

realizacji inwestycji pn. Inwestycje 

infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na 

obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz 

modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

wraz zagospodarowaniem przynależnego terenu na 

potrzeby rekreacyjno-integracyjne.” 

Roboty 

budowlane 

Przetarg 

nieograniczony 
1 602 193,79 zł I kwartał 

4. 

Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz strefy 

rekreacyjno-integracyjnej przy Szkole Podstawowej 

im.4 Pułku Piechoty Legionów w Zapolicach w 

ramach realizacji inwestycji pn. Inwestycje 

Roboty 

budowlane 

Przetarg 

nieograniczony 
913 989,82 zł I kwartał 
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infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na 

obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz 

modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

wraz zagospodarowaniem przynależnego terenu na 

potrzeby rekreacyjno-integracyjne.” 

5. 

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z terenu gminy Zapolice w okresie 1 

lipca 2019 r. –30 czerwca 2021 r. 

Usługi 
Przetarg 

nieograniczony 
750 000,00 zł I kwartał 

6. 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego przy realizacji inwestycji gminnych 
Usługi 

Przetarg 

nieograniczony 
150 000,00 zł I kwartał 

7. 

Zakup wyposażenia przedszkola w ramach zadania 

inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa 

części istniejącej szkoły w Zapolicach                                  

o przedszkole publiczne” 

Dostawy 
Przetarg 

nieograniczony 
418 762,00 zł I kwartał  

8. 

Zakup wyposażenia do szkoły podstawowej  

w ramach zadania inwestycyjnego pn. 

„Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu 

na potrzeby rekreacyjno-integracyjne -inwestycje 

infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na 

obszarze zdegradowanym w Zapolicach.” 

Dostawy 
Przetarg 

nieograniczony 
122 276,76 zł III kwartał 

9. 

Zakup wyposażenia w ramach zadania 

„Przebudowa, rozbudowa i remont 

zdegradowanego budynku zlokalizowanego na 

obszarze rewitalizowanym w miejscowości 

Holendry 17 wraz z zakupem wyposażenia w celu 

adaptacji na mieszkania socjalne i wspomagane oraz 

świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3” 

Dostawy 
Przetarg 

nieograniczony 
221 400,00 zł IV kwartał 
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10. 

Budowa odcinka sieci wodociągowej                              

w m. Zapolice i budowa studni głębinowej w m. 

Paprotnia 

Roboty 

budowlane 

Przetarg 

nieograniczony 
200 000,00 zł III kwartał 

 

 

                                                                                                                                                                                            Wójt Gminy Zapolice  

                                                                                                                                                                                           Witold Oleszczyk 

 

…………………………………. 
                                                                                                                                                                                                                               Kierownik Zamawiającego 


