
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
Gmina Solec"2drój, zgodnie z art. Ba ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018r.

Przewidywany tryb Przewidywany
Rodzaj zamówienia lub Inna procedura termin wszczęcia
(roboty bUdowlane, udzielenia Orientacyjna wartość postępowania w

lp Przedmiot zamówienia dostawy, usługi) lamówienia zamówienia w II netto ujęciu kwartalnym

Budowa ŚCiel ki rowerowej w ramach
projektu pn .•. Ochrona bioróżnorodności

przetarg
obszarów cennych przyrodniczo poprzel roboty budowlane 5000000,00 III kwartal
utworzenie edukacyjnej ścieżki

nieograniczony

rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe
1 Busko-Zdrój i Solec-Zdrój"

Wykonanie dokumentacji projektowej
wolna ręka jako

dla prOjektu pn. Kompleksowa i usługi
nagroda w

450000,00 II kwartał
wieloaspektowa rewitalizacja

konkursie

2 miejscowości Solec-Zdrój
architektonicznym

dostawy
przetarg

300000,00 I kwartał
nieograniClony

Dostawa sceny mobilnej wraz z
3 oświetleniem i nagłośnieniem

roboty budowlane
przetarg

3200000,00 l kwartał
Przebudowa hali sportowej na nieograniczony

salę widowiskową z wyłaczniem
techniologii sceny OŚWietlenia,

4 nagłośnienia, technologii kina

Przebudowa hail sportowe] na roboty budowlane
przetarg

2500000,00 I kwartał

salę widowiskową- techniologia sceny
nieograniczony

oświetlenie, nagłośnienie, technologia
S kina
Rozouoowa ouoym:u
Gminnego Centrum Kultury

roboty budowlane
przetarg

2000 000,00 I kwartal
przy ul. Partyzantów w Solcu- Oleograniczony

6 Zdroju

roboty budowlane
prletarg

429000,00 II kwartał
Zagospodarowanie fragmentu nieograniczony

7 zabytkowego parku w Zborowie
Poprawa efektywności energetycznej
budynków użyteczności publicznej w 4331000,00

8 tym:
Termomodernizacja budynku urzędu

820000,00
gminy
Termomodernizacja szkoły podstawowej

przetarg 1114000,00
w ZborowI e roboty budowlane 11kwartał

Termomodernizacja szkoły postawowej
nieograniClOny

w Wełninie
304000,00

Termomoderizacja szkoły postawowej w
300000,00

Kikowie
Termomodernizacja budynku Zespołu

1793000,00
szkół w Solcu-Zdroju

Roboty polegające na utrzymaniu dróg
roboty budowlane

przetarg
140000,00 I kwartał

gminnych i dojazdowych do pól na nieograniczony
9 terenie Gminy Solec-Zdrój w 2017 roku



rOboty budowlane
przetarg

7000000,00
10 Rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój nieograniczony IV kwartał

Roboty budowlane związane z remontem
i przebudową ul. Polnej w Solcu-Zdroju w
tym: 192805,00
Remont drogi gminnej nr 384018 T - ul.

przetarg11 Polna w Solcu-Zdroju od km 0+727 do km roboty budowlane I kwarta!
1+157

nieograniClony
92805,00

Przebudowa ul. Polnej na odcinku od km
0,00 do km 0+195 j od km 0+205 do km III kwartał
0+487 100 000,00
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