
 
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 R. 

 

 

 

 

 

    Sucha Beskidzka 27.01.2017 r.                                                                                                          Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka 

                           

                                                                                                                                                                            Stanisław Lichosyt 
 

L.p. Przedmiot zamówienia 
Tryb udzielenia 

zamówienia 
Rodzaj 

zamówienia 
Orientacyjna wartość 

zamówienia netto 

Przewidywany 
termin wszczęcia 

postępowania 
 

1 
 

Budowa sieci oświetleniowej przy ul. Zamkowej  
w Suchej Beskidzkiej 

przetarg 
nieograniczony 

roboty 
budowlane 

180 000,00 zł I kwartał 2017 r. 

 
2 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy rynku  
w Suchej Beskidzkiej 

przetarg 
nieograniczony 

usługi 240 000,00 zł I kwartał 2017 r. 

 
3 
 

Wdrożenie elektronicznych usług i administracji w Gminie  
Sucha Beskidzka – zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego 

przetarg 
nieograniczony 

dostawy 750 000,00 zł I kwartał 2017 r. 

 
4 
 

Realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót 
budowlanych na zamku w Suchej Beskidzkiej 

przetarg 
nieograniczony 

roboty 
budowlane 

8 280 000,00 zł II kwartał 2017 r. 

 
5 
 

Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Mickiewicza                           
na odcinku od ul. płk. T. Semika do ul. Handlowej                           

w Suchej Beskidzkiej 

przetarg 
nieograniczony 

roboty 
budowlane 

285 000,00 zł II kwartał 2017 r. 

 
6 
 

Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Zasepnica (górny odcinek)  
w Suchej Beskidzkiej 

przetarg 
nieograniczony 

roboty 
budowlane 

510 000,00 zł II kwartał 2017 r. 

 
7 
 

Świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych na rzecz 
mieszkańców Suchej Beskidzkiej w 2017 r. – korzystanie z krytej 

pływalni – część II 

zamówienie  
z wolnej ręki 

usługi 75 000,00 zł II kwartał 2017 r. 

 
8 
 

Prowadzenie zimowego utrzymania dróg o dużym spadku  
na terenie miasta Sucha Beskidzka  - trzy sezony (2017/2018, 

2018/2019, 2019/2020) 

przetarg 
nieograniczony 

usługi 290 000,00 zł III kwartał 2017 r. 

 
9 
 

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zlokalizowanych na terenie miasta Sucha Beskidzka w 2018 r. 

przetarg 
nieograniczony 

usługi 437 000,00 zł IV kwartał 2017 r. 

 
10 
 

Świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych na rzecz 
mieszkańców Suchej Beskidzkiej w 2018 r. – korzystanie z krytej 

pływalni 

zamówienie  
z wolnej ręki 

usługi 150 000,00 zł IV kwartał 2017 r. 


