
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020 - Dostawy

Lp.
Nazwa komórki 

organizacyjnej 
Nr referencyjny Przedmiot zamówienia

Tryb postępowania, 

podstawa prawna 

wyłączenia

Kod/kody i nazwa ze 

wspólnego słownika 

zamówień  (CPV)

Planowana wartość 

szacunkowa 

zamówienia w PLN

Kwota w PLN - 30 

tyś euro netto

Pozostało środków 

pieniężnych w 

ramach 30 tyś euro 

netto w PLN

Wartość zamówienia 

w euro [4,2693 zł]

Kwota w euro - 30 

tyś euro netto

Pozostało środków 

pieniężnych w 

ramach 30 tyś euro 

netto w euro

Przewidywany 

termin wszczęcia 

postępowania

UWAGI

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020 - Usługi

Lp.
Nazwa komórki 

organizacyjnej 
Nr referencyjny Przedmiot zamówienia

Tryb postępowania, 

podstawa prawna 

wyłączenia

Kod/kody i nazwa ze 

wspólnego słownika 

zamówień  (CPV)

Planowana wartość 

szacunkowa 

zamówienia w PLN

Kwota w PLN - 30 

tyś euro netto

Pozostało środków 

pieniężnych w 

ramach 30 tyś euro 

netto w PLN

Wartość zamówienia 

w euro [4,2693 zł]

Kwota w euro - 30 

tyś euro netto

Pozostało środków 

pieniężnych w 

ramach 30 tyś euro 

netto w euro

Przewidywany 

termin wszczęcia 

postępowania

UWAGI

1 dział operacyjny 1

Świadczenie usług 

utrzymania porządku i 

czystości wewnątrz oraz na 

zewnątrz obiektu Aquapark 

Fala

przetarg 

nieograniczony
897 840,00 zł            nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy lV kwartał

2 dział techniczny 2

Projekt budowlano - 

wykonawczy przebudowy 

drogi pożarowej wraz z ze 

wszystkimi instalacjami, 

budowy stacji redukcyjnej 

gazu, sieci, przyłączy oraz 

budowy nowego budynku 

saunowego wraz z 

zagospodarowanie terenu 

zewnętrznego Aquapark Fala

przetarg 

nieograniczony
300 000,00 zł            nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy IV kwartał

3 dział techniczny 3

Koncepcja oraz projekt 

budowlano - wykonawczy 

budowy budynku sportowo - 

rekreacyjnego przy budynku 

centralnym Aquapark Fala

przetarg 

nieograniczony
150 000,00 zł            nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy III kwartał

4 dział techniczny 4
Uziemienie metalowych koryt 

w obiekcie

przetarg 

nieograniczony
100 000,00 zł            nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy II kwartał

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020 - Roboty

Lp.
Nazwa komórki 

organizacyjnej 
Nr referencyjny Przedmiot zamówienia

Tryb postępowania, 

podstawa prawna 

wyłączenia

Kod/kody i nazwa ze 

wspólnego słownika 

zamówień  (CPV)

Planowana wartość 

szacunkowa 

zamówienia w PLN

Kwota w PLN - 30 

tyś euro netto

Pozostało środków 

pieniężnych w 

ramach 30 tyś euro 

netto w PLN

Wartość zamówienia 

w euro [4,2693 zł]

Kwota w euro - 30 

tyś euro netto

Pozostało środków 

pieniężnych w 

ramach 30 tyś euro 

netto w euro

Przewidywany 

termin wszczęcia 

postępowania

UWAGI

1 dział techniczny 1

Basen z wodą 

borowinową/jacuzzi w „łezce” 

pomiędzy wewnętrznym 

basenem rekreacyjnym i 

sportowym

przetarg 

nieograniczony
1 600 000,00 zł         nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy II kwartał

2 dział techniczny 2
Siłownia nad basenem z falą 

oraz toalety pod skałami

przetarg 

nieograniczony
1 173 888,28 zł         nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy I kwartał

3 dział techniczny 3

Przebudowa drogi p.poż. - 

etap nr I (strefa gospodarcza 

i przedpole)

przetarg 

nieograniczony
700 000,00 zł            nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy IV kwartał

4 dział techniczny 4

Budowa systemu płatnej 

strefy parkowania na 

parkingu aquaparku

przetarg 

nieograniczony
300 000,00 zł            nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy II kwartał

5 dział techniczny 5 Winda towarowa przy rampie
zapytanie ofertowe do 

30 tyś euro netto
art. 4 pkt 8 120 000,00 zł            120 000,00 zł            120 000,00 zł-            -€                           30 000,00€                III kwartał

6 dział techniczny 6
Punkt gastronomiczny 

zewnętrzny (zamiast chaty 

Algidy)

zapytanie ofertowe do 

30 tyś euro netto
art. 4 pkt 8 120 000,00 zł            120 000,00 zł            120 000,00 zł-            -€                           30 000,00€                III kwartał

7 dział techniczny 7

Uzbrojenie terenu pod 

inwestycję kontenerowych 

szatni letnich

zapytanie ofertowe do 

30 tyś euro netto
art. 4 pkt 8 120 000,00 zł            120 000,00 zł            120 000,00 zł-            -€                           30 000,00€                III kwartał


