
Plany postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 roku  Gmina Namysłów  

Lp. Przedmiot zamówienia 

Rodzaj 
zamówienia 

(roboty 
budowlane, 

dostawy, usługi) 

Przewidywany tryb 
lub inna procedura 

udzielenia 
zamówienia 

Orientacyjna 
wartość 

zamówienia 
(netto PLN) 

Przewidywany 
termin 

wszczęcia 
postępowania 

w ujęciu 
kwartalnym 

lub 
miesięcznym           

(2017 r.) 

1. Dostawa samochodu specjalistyczno-pożarniczego dla OSP Mikowice i dla OSP 
Rychnów dostawa przetarg 

nieograniczony 162.601,63 I kwartał 

2. Budowa drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem i oświetleniem roboty 
budowlane 

przetarg 
nieograniczony 605410 I kwartał 

3. Budowa drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich roboty 
budowlane 

przetarg 
nieograniczony 1 834 659 I kwartał 

4. Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym  
przy ul. Oławskiej w Namysłowie 

roboty 
budowlane 

przetarg 
nieograniczony 1 300 813 I kwartał 

5. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Oleśnickiej w Namysłowie roboty 
budowlane 

przetarg 
nieograniczony 203 252 I kwartał 

6. Zarządzanie projektem – Klucz do kompetencji usługi przetarg 
nieograniczony 190243,90 I kwartał 

7. Zakup pomocy dydaktycznych – Klucz do kompetencji dostawa przetarg 
nieograniczony 1111585,37 I kwartał 

8. Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą usługi przetarg 
nieograniczony 8130,08 I kwartał                   

9. Utrzymanie terenów niezabudowanych położonych w Namysłowie oraz na 
osiedlu mieszkaniowym w Jastrzębiu usługi przetarg 

nieograniczony 15945,37 I kwartał                   
i IV kwartał 

10. 
Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 
oraz odpadów ulegających biodegradacji z nieruchomości zamieszkałych  
i niezamieszkałych z terenu Gminy Namysłów 

usługi Art. 67 1670548 I kwartał 

11. Modernizacja Urzędu Miejskiego w Namysłowie Roboty 
budowlane 

przetarg 
nieograniczony 403 252 II kwartał 

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

roboty 
budowlane 

przetarg 
nieograniczony 813 008 II kwartał 

13. Przebudowa ul. M. Kopernika, Sejmowej i S. Moniuszki w Namysłowie roboty 
budowlane 

przetarg 
nieograniczony 2 357 724 II kwartał* 



14. Rozbudowa ul. Kresowej w Namysłowie roboty 
budowlane 

przetarg 
nieograniczony 243 902 II kwartał 

15. Budowa drogi w Woskowicach Małych roboty 
budowlane 

przetarg 
nieograniczony 320 325 II kwartał 

16. Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie roboty 
budowlane 

przetarg 
nieograniczony 650 406 II kwartał * 

17. Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów 
(budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych) 

roboty 
budowlane 

przetarg 
nieograniczony 4 545 285 II kwartał * 

18. Ochrona dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz  
Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji 

roboty 
budowlane 

przetarg 
nieograniczony 3 784 331 II kwartał* 

19. Modernizacja Urzędu Miejskiego w Namysłowie roboty 
budowlane 

przetarg 
nieograniczony 403 252 II kwartał 

20. Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej  
na terenie Gminy Namysłów 

roboty 
budowalne 

przetarg 
nieograniczony 2 520 325 III kwartał * 

21. Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie roboty 
budowlane 

przetarg 
nieograniczony 487 805 IV kwartał* 

22. Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich roboty 
budowlane 

przetarg 
nieograniczony 487 805 IV kwartał* 

23. Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku roboty 
budowlane 

przetarg 
nieograniczony 487 805 IV kwartał* 

24. Usługi opiekuńcze w zakresie wykonywania czynności domowych i innych 
zgodnie z indywidualnymi potrzebami podopiecznych na rok 2018 i 2019 usługi przetarg 

nieograniczony 332749 IV kwartał 

25. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane do potrzeb wynikających z 
rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności na rok 2018 i 2019  usługi przetarg 

nieograniczony 168440 IV kwartał 

26. Dożywianie podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie w 
postaci gorącego posiłku  usługi przetarg 

nieograniczony 328038,48 IV kwartał 

27. Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Namysłów usługi Art. 67 256680 IV kwartał 

28. 
Gospodarowanie odpadami komunalnymi – odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych  
z terenu gminy Namysłów 

usługi 
przetarg 

nieograniczony 3026852 IV kwartał 

29. Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą usługi przetarg 
nieograniczony 447154,47 IV kwartał 

 

* terminy uzależnione od terminów przyznania dofinansowania zewnętrznego 


