
Plan zamówień publicznych na rok 2018

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj
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8 Zakup węgla - eko groszek dostawa 42 821,72 zł

34814,41 zł/ 

8074,40 eur

544715,45 zł/    

126334,26 eur
670 000,00 złdostawaZakup materiałów budowlanych

Zakup środków czystości dostawa

6 Zakup materiałów chemicznych dostawa 20 000,00 zł

16260,16 zł/    

3771,17 eur

12 290,89 zł

9992,59 zł/   

2317,55 eur

4

3 Zakup materiałów biurowych - patrz 1* dostawa 24 772,46 zł

20140,21 zł/     

4671,06 eur 4210

42105

4300

69543,54 zł/    

16129,03 eur 

75 210,15 złusługaUsługi kominiarskie  
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30.000 euro

procedura do 

5.000 euro

1 Zakup odzieży roboczej i sprzętu ochrony osobistej dostawa 35 858,06 zł

29152,89 zł/     

6982,90 eur
3020

2

procedura do 

5.000 euro

IV kwartał 

2017r

stolarka okienna 

wchodzi w roboty 

budowlane- 

montaż po stronie 

MZGK 

I kwartał 2017r
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2017r

I kwartał 2017r

zawarto umowę 

21/2017 i 
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zawarto umowę 

UM/14/2017 

zawarto umowę 

27/2017 i 

28/2017

zawarto umowę 

ZP/1Um/2018

do 

31.12.2018r.

przetarg 

nieograniczony 

do 

24.07.2018r.

wniosek do 

30.000 euro

I kwartał 2017r

IV kwartał 

2017rI kwartał 2017r

I kwartał 2017r

4210

24390,24 zł/    

5656,76 eur 4270 + plan 

remontów

4210

4210

roboty 

budowlane

dostawa 985 800,01 zł    

dostawa 100 000,00 zł

801463,42zł /     

191971,88 eur

81300,81 zł/   

18855,86 eur

roboty 

budowlane

4270 + plan 

remontów

11 Zakup materiałów hydraulicznych

9

13

inne roboty budowlane i roboty budowlane obce:  

wymiana stolarki okiennej

IV kwartał 

2017r

27-09-2017,     

24-01-2018         

30-04-2018 

7 Zakup materiałów elektrycznych dostawa 150 000,00 zł

121951,22 zł/    

28283,79 eur
4210

10 Zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 dostawa 94 764,34 zł

77044,18 zł/    

18454,14 eur

Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowej w 

Bogatynia ul. Kolejowa 4 i w Sieniawce ul. Rolnicza 25 

wniosek do 

30.000 euro

I kwartał 2017r

IV kwartał 

2017r

30 000,00 zł

4210

4209

4210



14

Remont lokalu - utworzenie jednego mieszkania  - Opolno 

Zdrój, ul. Kasztanowej 10b/1,2 i 4
robota 

budowlana 60 000,00 zł      

48780,49 zł /   

11313,52 eur

plan 

remontów

wniosek do 

30.000 euro

15

Remont budynku -elewacji budynku i korytarza -                          

Bogatynia  ul. Turowska 29

16

16

Remont budynku - wymiana pokrycia dachu   -Krzewina 

102
robota 

budowlana 95 000,00 zł      

77235,77 zł /      

17913,07 eur

plan 

remontów

wniosek do 

30.000 euro

17

remont budynku - wykonanie ilozacji pionowej oraz 

drenażu przy budynku, uzupełnienie części tynków 

zewnętrznych, przemurowanie gzymsów-                                

Kopaczów , ul. Główna 18
robota 

budowlana 33 000,00 zł      

26829,27 zł/       

6222,43 eur

plan 

remontów

wniosek do 

30.000 euro

18

remont budynku- korytarzy i klatki schodowej wraz z 

remontem instalacji elektrycznej. Remont dachu 

papowego na budynku, wymiana obróbek blacharskich na 

połączeniu dachu papowego z dachem krytym blachą, 

naprawa rynien rur spustowych- Opolno Zdrój , ul. 

Bogatyńska 6.
robota 

budowlana 60 000,00 zł      

48780,49 zł /    

11313,52 eur

plan 

remontów

wniosek do 

30.000 euro

19

remont budynku wymiana pokrycia dachu-                      

Porajów , ul. Górnicza 18a
robota 

budowlana 50 000,00 zł      

40650,41 zł /       

9427,93 eur 

plan 

remontów

wniosek do 

30.000 euro

1* - 

sporządziła : Izabella Wysocka 

*materiały biurowe obejmują: akcesoria piśmiennicze, materiał pomocnicze i papierniczy do sprzętu drukującego i urządzeń kserograficznych.
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70 000,00 zł      

56910,57 zł/     

13199,10 eur

13

inne roboty budowlane i roboty budowlane obce:  

wymiana stolarki okiennej
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