
     
       Plany postępowań o udzielenie zamówień jakie przewiduje przeprowadzić  

 
w 2018 roku Gmina Namysłów   

 

                                                      

 
 
 
 

L.p. 
Przedmiot zamówienia 

Rodzaj zamówienia 
(roboty budowlane, 

dostawy, usługi) 

Przewidywany tryb  
lub inna procedura 

udzielenia 
zamówienia 

Orientacyjna 
wartość 

zamówienia 

Przewidywany 
termin 

wszczęcia 
postępowania                

w ujęciu 
kwartalnym                    

lub 
miesięcznym 

1. 
Modernizacja Urzędu Miejskiego w Namysłowie roboty budowlane 

przetarg 
nieograniczony 

243 902,00 zł 
II kwartał 

2. Zaciągnięcie w 2018 roku kredytu długoterminowego do 
kwoty 20.000.000,00 zł z przeznaczeniem na:  
a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 
15.566.677,00 zł 
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty                    
4.433.323,00 zł 

usługi 
przetarg 

nieograniczony 
12 040 000,00 zł 

 
 

I – III kwartał 

  3.   Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą – usługi 
transportowe na sport i inne 

usługi 
przetarg 

nieograniczony 
25 960,00 zł 

I kwartał 

4. 
Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą – dowozy usługi 

przetarg 
nieograniczony 

552 455,00 zł 
III kwartał 

5. 
Rozbudowa Monitoringu Miejskiego roboty budowlane 

przetarg 
nieograniczony 

162 601,63 zł 
I kwartał 

6. 
Termomodernizacja remizy OSP Głuszyna roboty budowlane 

przetarg 
nieograniczony 

243 902,44 zł 
I kwartał 

 7.   Modernizacja remizy OSP Smarchowice Śl. 
 
 
 
 
 

roboty budowlane 
przetarg 

nieograniczony 
121 951,22 zł 

 
 

      I kwartał 



8.  Budowa drogi w Kowalowicach roboty budowlane 
przetarg 

nieograniczony 
265 285,00 zł  I kwartał 

 9. Przebudowa ulicy Rabiegi w Namysłowie roboty budowlane 
przetarg 

nieograniczony 
203 000,00 zł III kwartał 

10. Budowa drogi Namysłów-Kamienna roboty budowlane 
przetarg 

nieograniczony 
400 000,00 zł  I kwartał 

11. 
Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach 
Oławska-Grunwaldzka   
w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem 

roboty budowlane 
przetarg 

nieograniczony 3 650 000,00 zł I kwartał 

12. Budowa drogi w Woskowicach Małych roboty budowlane 
przetarg 

nieograniczony 
321 000,00 zł II kwartał 

13. 
Przebudowa ul. M. Kopernika, Sejmowej i S. Moniuszki w 
Namysłowie – II etap 

roboty budowlane 
przetarg 

nieograniczony 
623 000,00 zł II kwartał 

14. 
Przebudowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul. 
Jana Pawła II w Namysłowie 

roboty budowlane 
przetarg 

nieograniczony 
162 000,00 zł I kwartał 

15. Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie roboty budowlane 
przetarg 

nieograniczony 
894 000,00 zł I kwartał 

16. Modernizacja Przedszkola w Bukowie Śląskiej - I etap roboty budowlane 
przetarg 

nieograniczony 
203 250,00 zł I kwartał 

17. Zagospodarowanie terenu przy ul. Pocztowej w Namysłowie roboty budowlane 
przetarg 

nieograniczony 
162 000,00 zł I kwartał 

18. 
Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na 
terenie Gminy Namysłów 

roboty budowlane 
przetarg 

nieograniczony 
678 658,00 zł I kwartał 

19. Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie roboty budowlane 
przetarg 

nieograniczony 
487 000,00 zł IV kwartał* 

20. Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku roboty budowlane 
przetarg 

nieograniczony 
487 000,00 zł IV kwartał* 

21. Budowa świetlicy wiejskiej w Brzozowcu roboty budowlane 
przetarg 

nieograniczony 
143 000,00 zł I kwartał 

22. Modernizacja boiska do piłki nożnej w Głuszynie roboty budowlane 
przetarg 

nieograniczony 
276 000,00 zł III kwartał 

23. 
Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy 
Namysłów 

usługi art. 67 251 000,00 zł IV kwartał  

24. Bieżące utrzymanie dróg  roboty budowlane 
przetarg 

nieograniczony 
284 500,00 zł I kwartał 



* terminy uzależnione od terminów przyznania dofinansowania zewnętrznego 
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