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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 2018 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 2018 roku 

roboty budowlane przetarg 
nieograniczony –  

art. 39 ustawy Pzp1 

243.902,44 zł, tj. 
56.567,58 euro 

I kwartał 2018 r. 

2 Dostawa dokumentów i oznaczeń 
komunikacyjnych dla Powiatu 

Jeleniogórskiego w okresie 24 miesięcy   

dostawy zamówienie 
z wolnej ręki –  

art. 67 ust. 1 pkt 1 
lit. a ustawy Pzp  

823.169,88 zł, tj. 
190.915,39 euro  

I kwartał 2018 r. 

3 Dostawa laptopa i drukarki na potrzeby 
obsługi kwalifikacji wojskowej 

dostawy przetarg 
nieograniczony –  
art. 39 ustawy Pzp 

781.747,10 zł, tj. 
181.308,32 euro   

(jest to zamówienie 
udzielane w częściach, 

z których każda stanowi 
przedmiot odrębnego 

postępowania; 
szacunkowa wartość 
przedmiotowej części 
zamówienia wynosi: 

3.465,00 zł, tj. 803,63 
euro) 

I kwartał 2018 r. 

                                                           
1 ustawa Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) 
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4 Dostawa sprzętu informatycznego 
(Infrastruktura informatyczna)  
w ramach realizacji projektu 

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

w Powiecie Jeleniogórskim 

dostawy przetarg 
nieograniczony –  
art. 39 ustawy Pzp 

781.747,10 zł, tj. 
181.308,32 euro   

(jest to zamówienie 
udzielane w częściach, 

z których każda stanowi 
przedmiot odrębnego 

postępowania; 
szacunkowa wartość 
przedmiotowej części 
zamówienia wynosi: 

741.322,10 zł, tj. 
171.932,67 euro) 

I kwartał 2018 r. 

5 Dostawa sprzętu komputerowego do 
Transgranicznego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego i Szkolenia 
Specjalistycznego w ramach projektu pn. 

„Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego 
pogranicza w rejonie Kotliny 
Jeleniogórskiej, Gór Izerskich 

i Karkonoszy”,  realizowanego w ramach 
Programu Interreg V-A Republika Czeska 

– Polska na lata 2014-2020 

dostawy przetarg 
nieograniczony –  
art. 39 ustawy Pzp 

781.747,10 zł, tj. 
181.308,32 euro   

(jest to zamówienie 
udzielane w częściach, 

z których każda stanowi 
przedmiot odrębnego 

postępowania; 
szacunkowa wartość 
przedmiotowej części 
zamówienia wynosi: 

36.960,00 zł, tj. 8.572,02 
euro) 

II kwartał 2018 r. 

6 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 Jeleniogórskim 

dostawy przetarg 
nieograniczony –  
art. 39 ustawy Pzp 

624.793,99 zł, tj. 
144.906,65 euro 

II kwartał 2018 r. 

7 Dostawa, montaż i uruchomienie systemu 
multimedialnego ze ścianą multiwizyjną do 

Transgranicznego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego i Szkolenia Specjalistycznego 

w ramach projektu pn. „Wzmocnienie 
bezpieczeństwa wspólnego pogranicza 

dostawy przetarg 
nieograniczony –  
art. 39 ustawy Pzp 

254.100,00 zł, tj. 
58.932,67 euro 

II kwartał 2018 r. 
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w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór 
Izerskich  i Karkonoszy”, realizowanego 

w ramach Programu Interreg V-A Republika 
Czeska – Polska  na lata 2014-2020 

8 Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic 
rejestracyjnych na potrzeby Starostwa 

Powiatowego w Jeleniej Górze  
w okresie 24 miesięcy 

dostawy przetarg 
nieograniczony –  
art. 39 ustawy Pzp 

160.977,80 zł, tj. 
37.335,11 euro 

III kwartał 2018 r. 

 


