
Powiat Jeleniogórski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze 
ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra 
REGON: 230821492, NIP: 611-250-35-48 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych 
równowartość kwoty 30.000 euro, przewidywanych do przeprowadzenia w 2017 roku  

 

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj 
zamówienia 

(roboty 
budowlane, 

dostawy, usługi) 

Przewidywany 
tryb udzielenia 

zamówienia 

Orientacyjna 
szacunkowa wartość 
zamówienia (netto) 

Przewidywany termin 
wszczęcia postępowania  
o udzielenie zamówienia 
w ujęciu kwartalnym lub 

miesięcznym 
1 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na 

terenie Powiatu Jeleniogórskiego  
w 2017 roku 

roboty budowlane przetarg 
nieograniczony –  

art. 39 ustawy Pzp1 

242.373,19 zł, tj. 
58.054,85 euro 

I kwartał 2017 r. 

2 Remont i przebudowa części pomieszczeń  
w budynku Starostwa Powiatowego  

w Jeleniej Górze, instalacji elektrycznych, 
sieci komputerowej oraz instalacji wodno-

kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem 
budynku do wymagań przepisów 

przeciwpożarowych 

roboty budowlane przetarg 
nieograniczony –  
art. 39 ustawy Pzp 

1.162.601,00 zł, tj. 
278.473,98 euro,   

w tym: 1.056.910,00 zł 
(wartość zamówienia 

podstawowego)  
+ 105.691,00 zł (wartość 

zamówień, o których 
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 

6 ustawy Pzp) 

I kwartał 2017 r. 

3 Utwardzenie części działki budowlanej przy 
ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze  
(dz. nr 18, obręb 0033) wraz z budową 

kanalizacji deszczowej 

roboty budowlane przetarg 
nieograniczony –  
art. 39 ustawy Pzp 

149.930,19 zł, tj. 
35.912,28 euro,   

w tym: 136.300,17 zł 
(wartość zamówienia 

podstawowego)  
+ 13.630,02 zł (wartość 

zamówień, o których 
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 

6 ustawy Pzp) 

II kwartał 2017 r. 

                                                           
1 ustawa Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 



4 Zakup, instalacja i wdrożenie aplikacji  
e-Urząd – w ramach realizacji projektu 

RPDS.02.01.03-02-0012/16 pn.:  
Wprowadzenie e-usług publicznych  

w Powiecie Jeleniogórskim2 

dostawy przetarg 
nieograniczony –  
art. 39 ustawy Pzp 

624.793,99 zł, tj. 
149.654,84 euro 

II kwartał 2017 r. 

5 Dostawa sprzętu informatycznego 
(Infrastruktura informatyczna)  
w ramach realizacji projektu 

RPDS.02.01.03-02-0012/16 pn.:  
Wprowadzenie e-usług publicznych  

w Powiecie Jeleniogórskim3 

dostawy przetarg 
nieograniczony –  
art. 39 ustawy Pzp 

731.121,00 zł, tj. 
175.123,00 euro 

III kwartał 2017 r. 

 

                                                           
2 Przedmiot zamówienia może zostać rozszerzony o usługę przeprowadzenia szkoleń w zakresie obsługi aplikacji e-Urząd (wartość szacunkowa 
usługi – 20.000,00 zł, tj. 4.790,54 euro). 
3 Przedmiot zamówienia może zostać rozszerzony o usługę przeprowadzenia szkoleń z zakresu obsługi infrastruktury informatycznej (wartość 
szacunkowa usługi – 30.000,00 zł, tj. 7.185,80 euro). 


