
  
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, 

 JAKIE ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE PRZEPROWADZIĆ W  ROKU 2020  
ZAKTUALIZOWANY 6 MAJA 2020 ROKU 

 

Lp. Przedmiot zamówienia 

Rodzaj zamówienia 
wg podziału  

na: 
- roboty      
  budowlane 
- usługi 
- dostawy 

Przewidywany tryb  
lub inna procedura 

udzielenia 
zamówienia: 

 

Orientacyjna wartość 
brutto zamówienia 

w PLN 
 
 

Przewidywany termin 
wszczęcia postępowania    

w ujęciu kwartalnym                   
lub miesięcznym 

1 

 
opracowanie uproszczonych 

planów urządzenia lasu  
dla lasów własności osób 

fizycznych i wspólnot gruntowych 
we wszystkich obrębach 

ewidencyjnych/wsiach Gminy Łącko  
oraz we wsi Mystków w Gminie 

Kamionka Wielka, 
 o szacowanej łącznej powierzchni  

około 4 032 ha  
 

usługi przetarg 
nieograniczony 142 602 I kwartał 

2 

 
przebudowa boiska przy Zespole 

Szkół Ponadpodstawowych  
w Nawojowej  

(ogrodzenie, chodniki) – ciąg dalszy 
oraz budowa trybun 

 

roboty budowlane przetarg 
nieograniczony 205 000 III kwartał 

 
3 

 
sprzęt komputerowy  

oraz macierz dyskowa  
 

dostawy przetarg 
nieograniczony 145 000  I kwartał 



4 

 
cyfryzacja i poprawa jakości  

mapy ewidencyjnej  
oraz modernizacja bazy danych 

EGiB w ramach projektu „Cyfryzacja 
zasobów geodezyjnych 

 i kartograficznych  
Powiatu Nowosądeckiego 

 i Miasta Nowy Sącz” 
 

usługi 
przetarg 

nieograniczony 
/UE/ 

9 663 723,20 II kwartał 

5 

 
oprogramowanie do e-usług  

o wysokim poziomie dojrzałości  
w ramach projektu  

 „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych 
 i kartograficznych  

Powiatu Nowosądeckiego 
 i Miasta Nowy Sącz” 

 

dostawy przetarg 
nieograniczony 233 860 II kwartał 

6 

 
usunięcie i przekazanie  

do unieszkodliwienia odpadów 
zawierających azbest  

o kodach 17 06 01 i 17 06 05  
zgromadzonych na terenie  
Powiatu Nowosądeckiego 

 

usługi przetarg 
nieograniczony 198 259 II kwartał 

7  

 
wyposażenie pracowni szkolnych  

w obszarze turystyczno-
gastronomicznym, w szkołach 

ponadpodstawowych  
dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Nowosądecki,  
w ramach projektu pn.: „Rozwijanie 

oferty szkół prowadzących 
kształcenie zawodowe w Powiecie 

Nowosądeckim” 
 

dostawy przetarg 
nieograniczony 167 600 II/III kwartał 



8 

 
 

wyposażenie pracowni szkolnych  
w obszarze budowlanym  

i administracyjno-usługowym,  
w szkołach ponadpodstawowych  

dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Nowosądecki,  

w ramach projektu pn.: „Rozwijanie 
oferty szkół prowadzących 

kształcenie zawodowe w Powiecie 
Nowosądeckim” 

 

dostawy przetarg 
nieograniczony 22 795 II/III kwartał 

9 

 
 

wyposażenie pracowni szkolnych  
w obszarze mechanicznym 

 i górniczo-hutniczym, w szkołach 
ponadpodstawowych  

dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Nowosądecki,  

w ramach projektu pn.: „Rozwijanie 
oferty szkół prowadzących 

kształcenie zawodowe w Powiecie 
Nowosądeckim” 

 

dostawy przetarg 
nieograniczony 42 890 II/III kwartał 

10 

 
 

wyposażenie pracowni szkolnych  
w obszarze rolniczo-leśnym  

z ochroną środowiska, w szkołach 
ponadpodstawowych  

dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Nowosądecki,  

w ramach projektu pn.: „Rozwijanie 
oferty szkół prowadzących 

kształcenie zawodowe w Powiecie 
Nowosądeckim” 

 

dostawy przetarg 
nieograniczony 80 910 II/III kwartał 



11 

 
 

adaptacja i modernizacja 
pomieszczeń w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych  
im. Wincentego Witosa  

w Nawojowej, w ramach projektu 
pn.: „Rozwijanie oferty szkół 
prowadzących kształcenie 

zawodowe  
w Powiecie Nowosądeckim” 

  
 

roboty budowlane przetarg 
nieograniczony 60 000 II/III kwartał 

 
12 

 
 

adaptacja i modernizacja 
pomieszczeń w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych  
im. Jana Pawła II, 

 w Krynicy-Zdroju, w ramach 
projektu pn.: „Rozwijanie oferty 
szkół prowadzących kształcenie 

zawodowe  
w Powiecie Nowosądeckim” 

 
  
 

roboty budowlane przetarg 
nieograniczony 40 000 II/III kwartał 

13 

 
 

adaptacja i modernizacja budynku 
Zespołu Szkół  

im. Ks. Prof. Józefa Tischnera  
w Starym Sączu, 

 w ramach projektu pn.: „Rozwijanie 
oferty szkół prowadzących 

kształcenie zawodowe  
w Powiecie Nowosądeckim” 

  
 

roboty budowlane przetarg 
nieograniczony 40 000 II/III kwartał 



14 

 
 

adaptacja i modernizacja budynku  
Zespołu Szkół  

im. Św. Kingi w Łącku,  
w ramach projektu pn.: „Rozwijanie 

oferty szkół prowadzących  
kształcenie zawodowe  

w Powiecie Nowosądeckim” 
 
  

roboty budowlane przetarg 
nieograniczony 98 400 II/III kwartał 

15 

 
 

sprzęt komputerowy dla szkół 
ponadpodstawowych, 

dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Nowosądecki  

w ramach projektu pn.: „Rozwijanie 
oferty szkół prowadzących 

kształcenie zawodowe w Powiecie 
Nowosądeckim” 

 
 

dostawy przetarg 
nieograniczony 366 000 II/III kwartał 

 
16 
 

 
 

przebudowa boiska sportowego 
wraz z budową oświetlenia 

zewnętrznego  
przy Zespole Szkół i Placówek  

w Piwnicznej-Zdroju 
 
 

roboty budowlane przetarg 
nieograniczony 615 000 I/II kwartał 

 
17 

 
 

prace geodezyjne, aktualizacja 
operatu Ewidencji Gruntów  

i Budynków 
 
 

usługi przetargi 
nieograniczone 50 000 I, II, III kwartał 



 
18 
 

 
prace geodezyjne dla celów 

gospodarowania nieruchomościami 
(mapy, podziały itp.) 

 

usługi przetargi 
nieograniczone 95 000 I, II, III, IV kwartał 

 
19 

 
budowa hali sportowej  

wraz ze strzelnicą przy Zespole 
Szkół im. Władysława Orkana  

w Marcinkowicach   
 

roboty budowlane przetarg 
nieograniczony 14 812 000 II kwartał 

 
20 

 
przebudowa boiska  

przy Zespole Szkół Zawodowych  
w Grybowie, w ramach programu 

Małopolskie boiska  
 

roboty budowlane przetarg 
nieograniczony 400 000 II/III kwartał 

 
21 

 
 

usługi pocztowe w obrocie 
krajowym i zagranicznym  

dla Starostwa Powiatowego  
w Nowym Sączu,  

w zakresie przyjmowania, 
przemieszczania i doręczania 
przesyłek listowych, druków 

bezadresowych i paczek zgodnie  
z ustawą Prawo pocztowe  

oraz zwrotu przesyłek 
niedoręczonych,  

w okresie od 1 września 2020 r.  
do 31 sierpnia 2022 r. 

 

usługi 

 
procedura zgodna   

z art. 138o  
ustawy Pzp 
(zamówienie  

na usługi społeczne  
i inne szczególne 

usługi) 
 

600 000 II - III kwartał 

22 

 
modernizacja sali obrad  

w budynku Starostwa Powiatowego 
w Nowym Sączu  

przy ul. Jagiellońskiej 33 
 

roboty budowlane przetarg 
nieograniczony 135 000 II – III kwartał 



 
23 
 

 
remont elewacji budynku 
Starostwa Powiatowego  

w Nowym Sączu  
przy ul. Jagiellońskiej 33 

(parter i I piętro) 
 
 

roboty budowlane przetarg 
nieograniczony 50 000 II – III kwartał 

 
24 

 
 

remont pomieszczeń 209 i 210  
w budynku Starostwa Powiatowego 

w Nowym Sączu 
przy ul. Jagiellońskiej 33 

 
 

roboty budowlane przetarg 
nieograniczony 20 000 II – III kwartał 

 
25 
 

 
 

kredyt długoterminowy  
na spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu kredytów 
długoterminowych 

 w wysokości 11 900 000 PLN 
 
 

usługi 
przetarg 

nieograniczony  
/UE/ 

1 474 049 II - III kwartał  

26 
 

 
 

organizacja i przeprowadzenie 
kursu prawa jazdy kategorii B  

wraz z egzaminem dla uczniów 
szkół ponadpodstawowych,  

dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Nowosądecki  

w ramach projektu pn.: „Rozwijanie 
oferty szkół prowadzących 

kształcenie zawodowe w Powiecie 
Nowosądeckim” 

 
 

usługi 

procedury zgodne   
z art. 138o  

ustawy Pzp 
(zamówienia  

na usługi społeczne  
i inne szczególne 

usługi) 
 

187 000 I, II, III, IV kwartał 



27 

 
organizacja i przeprowadzenie 

kursu pierwszej pomocy 
przedmedycznej dla uczniów  
szkół ponadpodstawowych,  

dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Nowosądecki  

w ramach projektu pn.: „Rozwijanie 
oferty szkół prowadzących 

kształcenie zawodowe w Powiecie 
Nowosądeckim” 

 

usługi 

procedury zgodne   
z art. 138o  

ustawy Pzp 
(zamówienia  

na usługi społeczne 
i inne szczególne 

usługi) 
 

1 000 I, II, III, IV kwartał 

28 

 
 

organizacja i przeprowadzenie 
kursów i szkoleń zawodowych  

z branży turystyczno-
gastronomicznej dla uczniów  
szkół ponadpodstawowych,  

dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Nowosądecki  

w ramach projektu pn.: „Rozwijanie 
oferty szkół prowadzących 

kształcenie zawodowe w Powiecie 
Nowosądeckim” 

 

usługi 

procedury zgodne   
z art. 138o  

ustawy Pzp 
(zamówienia 

 na usługi 
społeczne i inne 

szczególne usługi) 
 

106 150 I, II, III, IV kwartał 

29 

 
organizacja i przeprowadzenie 
kursów i szkoleń zawodowych 

 z branży administracyjno-
usługowej dla uczniów  

szkół ponadpodstawowych,  
dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Nowosądecki  
w ramach projektu pn.: „Rozwijanie 

oferty szkół prowadzących 
kształcenie zawodowe w Powiecie 

Nowosądeckim” 
 

usługi 

procedury zgodne   
z art. 138o  

ustawy Pzp 
(zamówienia  

na usługi społeczne 
i inne szczególne 

usługi) 
 

67 600 I, II, III, IV kwartał 



30 

 
organizacja i przeprowadzenie 
kursów i szkoleń zawodowych  

z branży rolniczo-leśnej            
dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych,  
dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Nowosądecki  
w ramach projektu pn.: „Rozwijanie 

oferty szkół prowadzących 
kształcenie zawodowe w Powiecie 

Nowosądeckim” 
 

usługi 

procedury zgodne   
z art. 138o  

ustawy Pzp 
(zamówienia  

na usługi społeczne 
i inne szczególne 

usługi) 
 

80 200 I, II, III, IV kwartał 

31 

 
 

organizacja i przeprowadzenie 
kursów i szkoleń zawodowych  

z branży mechanicznej i górniczo-
hutniczej dla uczniów  

szkół ponadpodstawowych, 
dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Nowosądecki  
w ramach projektu pn.: „Rozwijanie 

oferty szkół prowadzących 
kształcenie zawodowe w Powiecie 

Nowosądeckim” 
 

usługi 

procedury zgodne   
z art. 138o  

ustawy Pzp 
(zamówienia  

na usługi społeczne 
i inne szczególne 

usługi) 
 

53 000 I, II, III, IV kwartał 

32 

 
organizacja i przeprowadzenie 
kursów i szkoleń zawodowych  

z branży budowlanej dla uczniów 
szkół ponadpodstawowych, 

dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Nowosądecki  

w ramach projektu pn.: „Rozwijanie 
oferty szkół prowadzących 

kształcenie zawodowe w Powiecie 
Nowosądeckim” 

 

usługi 

procedury zgodne   
z art. 138o  

ustawy Pzp 
(zamówienia  

na usługi społeczne 
i inne szczególne 

usługi) 
 

22 500 I, II, III, IV kwartał 



 
33 

 
 

wykonanie zaleceń strażackich  
w budynku szkoły Zespołu Szkół  

im. Władysława Orkana 
 w Marcinkowicach 

 
 
 

roboty budowlane przetarg 
nieograniczony 150 000 III kwartał 

 
34 

 
 

sprzęt komputerowy  
i urządzenia sieciowe 

 
 

dostawy przetarg 
nieograniczony 60 000 III kwartał  

 
35 

 
 

tablice rejestracyjne  
na 2021 rok (ok. 40 000 szt.) 

 
 

dostawy przetarg 
nieograniczony 550 000 IV kwartał 

 
36  

 
 

* wykonanie inwentaryzacji 
zrealizowanych robót polegających 
na izolacji przeciwwilgociowej ścian 

i posadzki w LO w Grybowie  
oraz opracowanie dokumentacji 
projektowej wykonania izolacji 

przeciwwilgociowej  
z uwzględnieniem stanu 

istniejącego wraz z pełnieniem 
nadzoru autorskiego w trakcie 

wykonywania na podstawie 
opracowanej dokumentacji robót 

budowlanych 
 
 

usługi przetarg 
nieograniczony 246 711 I kwartał 



 
37 

 

*opracowanie dokumentacji 
projektowej wraz z pełnieniem 

nadzoru autorskiego dla zadania 
inwestycyjnego pn. Przebudowa 
boiska sportowego przy Zespole 

Szkół Zawodowych im. Stanisława 
Staszica w Grybowie 

 

usługi przetarg 
nieograniczony 30 000 I kwartał 

38 

 
nadzór inwestorski nad robotami 

budowlanymi polegającymi  
na budowie hali sportowej  

wraz ze strzelnicą przy Zespole 
Szkół im. Władysława Orkana  

w Marcinkowicach 
 

usługi przetarg  
nieograniczony 150 000 II kwartał 

 
 

 
 
 

Pełnomocnik Zarządu ds. Zamówień Publicznych  
                        Beata Zięcina-Kasieczka 

 

Nowy Sącz, 6 maja 2020 r. 

 

*  Zamówienia wskazane w poz. 36 i 37 wykreślono z planu postępowań. Zamówienia te zostaną udzielone przez zamawiającego zgodnie z art. 4 pkt 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843/. W postępowaniu wykazanym pod poz. 36 podana 
została nieprawidłowa orientacyjna wartość zamówienia obejmująca oprócz usług wykonania inwentaryzacji, wykonania projektu, nadzoru  autorskiego także 
realizację robót budowlanych. 
 


