
PLAN POSTĘPOWAŃ 0 UDZIELĘNIE ZAMóWHŃ PUBLICZIWCH 0 WARTOŚCI POW\ri!P RóWNOWARTOŚCI 30.OQO EURO, ]AKHE
ęMINA NADARzvN plHEwn,DUJE pRZEPRoWADzlć w 2019 Roł(u

Podstawa prawna: art.  Ę3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986, 2215)

Lp- Przedmiot zamówienia Rodzalj Orientacyjna Pizewidywany tiTb Przewidywany termin
zamówienia:dostawa,usługa,robotabLdowlana*} wartość wszczęcia postępowanialk"a[Kta\l

ROBOTY BUDOWLANĘ
1 Przebudowa ulicy Głównej w Ruścu robotabudowlana 3.300.000,00 przetarg nieograniczony 111 kwartał

2 Budowa sieci dróg rowerowych w Ćminie robota 8.590.094,82 przetarg njeograniczony I kwartał
Nadarzyn w ramaGh ZrT - kolejny etap budowlana

3 PiTzebudowa dróg gminnych w zakresie robota 750.000,00 przeri nieograniczony I kwartał
budowy oświetlenia ulicznego budowlana

4 R®zwój ogólnodostępnej i niekomęrcwnej robota 639.978,Od przetarg nieograniczo" 111 kwartał
infrastruk[ury rekreacrinej, kulturąlnej lubturystycznejwmięjscowościStaraWieśiSQrzeniówka budowlana

5 Bridowa kanalizaąi sanitamej w m+ Rozalin robotabudowlana 2.500.000,00 przetarg nieograniczony 11 kwartał

6 Naprawa dróg i uli-c o nawierzchniąch robota 367.500,OQ przetarg nieograniczon* I kwartał
gnuntowych i nieulepszonych na terenieGminyNadarzynw2019roku budowlana

7 Naprawa dróg i ulit o nawierzchniach robota 1.000.000,00 przetarg nieograniczon* I kwartał
tłuczniowych na t@renie Gminy Nadarzynw.zakresieułożeniawarstwyzdest"ktuipowierzchniowegozamknięcialubalternatywnienaw,ierzchnizmasmineralno- budowlana



asfaltowych z dowiezieniem, wbudowaniemizagęszczeniemmechanicĘnymorazjednokrotnympowierzchniowymutrwaleniemnawieizchni

uSŁUGI`1
Opracowańie dokumentacji projektowejbudowynQwegoośrodkazdrowiawNadarzynie usługa 150LOOO,OO przetarg nieogrąniczony 111 kwartał

`2
Dowożenić dzieci niepełno§prawnychzamieszkawchnatereniegrTiinyNadarzyndoplacówękoświatowychorazpowrótdodomuwrQkuszkolnym20|9/2020 usługa 367,.308,00 przetarg nieograhiczony 11 kwartał

`3
Bankowa Qbsługa budżetu Gminy Nadarzynijednostekorganizacyjnychgminywlatach2019-2022 usługa 68Q.000'00 przetarg nieograńiczony I kwartał

4 Odbiór     i.    zagospodarowanie     odpadówkomunalnychodmieszkańcówgminyNadarzynwokresieod01,lipca2019r,do30czeiwcą2021r. usługa 6.00Ó.OOO,OO brzetarg nieogramiczony I kwartał

5 Wycinka i pieĘgnada drzew usługa 340L000,00 przetarg nieograńiczony I kwariał

6
Konserwaqja urządzeń ośwjetlenia ulic,naprawaistniejącychurządzeń,odtworzeniezniszczonychwkolizjachizdarzeniachlosowychelementówoświetlenią

usługa 400.000'00 przetarg nieogramiczony IV kwartał

`7
Ubezpieczónie mienia od odnia i innychzdarzeńlopwych,ubezpieczenieodpowjedĘlalnościcywilnej,ubezpjeczenieczłonkówOSPorazsamochodówGminyNadarzyn

usługa 203;.471'00 przetarg nieograniczony 11 kwartał

_8
Świadczenie usług w zakreśie wykonywaniapublicznegptransportuzbi®rowegoosóbnarzeczGminyNadarzyn

usługa 3501.000,00 przetarg nieogramiczony IV kwartał



9io Świadczenie usług pocztowych na potrzebyąUrzęduGminyNadarzyn usługa 315.000,00

PostępowanieoudzieleniezamówieniaQwartościszacunkowejzamówienianieprzekraczającejwyrażonejwzłotychrównowartośćkwoty750000euro-.usługispołeQne

IV kwartał

Zakup gazu dla Urzędu Gminy i placówekpodległych usługa 550.000,00 przetarg nieograniczony IV kwartał

DOSTAWY
1 Detaliczne dostawy paliw płynnych dlapojazdówGminyNadarzyn dostawą 2001000,00 przetarg nieograniczony IV kwartał
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