
Zarządzenie nr RO.0050.267.2020.BP 
Burmistrza Prószkowa 

z dnia 17.01.2020 r.   
 
 

w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020 w Gminie Prószków 
 
 
 

Na podstawie art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jedn. Dz.U.2019.1843) Burmistrz Prószkowa zarządza, co następuje: 

§1 

Przyjmuje się plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020 stanowiący 

załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§2 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Organizacyjnego. 

§3 

Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej gminy Prószków.  

 

      Burmistrz 
            /-/ 
Krzysztof Cebula  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj 

Zamówienia 

Tryb 

udzielenia 

zamówienia 

Orientacyjna 
wartość 
zamówienia w 
złotych netto 

Przewidywany 

termin wszczęcia 

postępowania 

w ujęciu 

kwartalnym 

1. 

Doposażenie gminnych 
jednostek organizacyjnych w 
urządzenia do segregacji 
odpadów 

 

Dostawy Przetarg 

nieograniczony 

1.723.727 I kw. 2020 r. 

2. 

Wyposażenie PSZOK w 

Prószkowie, w ramach 

inwestycji pn. „Rozbudowa i 

modernizacja punktu 

selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych w Prószkowie”  

Dostawy Przetarg 

nieograniczony 

182 702,15  I kw. 2020 r.  

3. 

Wyposażenie PSZOK w 

Boguszycach, w ramach 

inwestycji pn. „Budowa punktu 

selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych w Boguszycach 

w gminie Prószków” 

Dostawy Przetarg 

nieograniczony 

137 512,76  I kw. 2020 r. 

4. 

Budowa ciągu pieszo-

rowerowego wzdłuż DW 414  

na odcinku Złotniki-Prószków 

obejmująca również budowę 

parkingu BIKE &RIDE w m. 

Prószków 

Roboty 

budowlane  

Przetarg 

nieograniczony 

4 000 000,00 III kw. 2020 r. 

5.  

Dowóz  dzieci do szkół na 

terenie gminy Prószków oraz 

do szkół specjalnych w Opolu, 

wraz z zapewnieniem opieki w 

czasie przewozu 

Usługi Zamówienie z 

wolnej ręki/in-

house 

240 000,00 IV kw. 2020 r. 

6.  

Zimowe utrzymanie dróg, 

chodników i 

placów/parkingów w 

sołectwach gminnych i na 

terenie miasta Prószkowa w 

roku 2020  przy użyciu sprzętu 

do zimowego utrzymania wraz 

z obsługą i dostawą 

materiałów uszorstniających ( 

piasek i mieszanki 30 % 

piaskowo –solnej) 

Usługi Zamówienie z 

wolnej ręki/in-

house 

220 000,00 IV kw. 2020 r. 



7. 

Odbiór i zagospodarowanie 

odpadów od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych z 

terenu Gminy Prószków oraz 

prowadzenie Punktów 

Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych  

Usługi Zamówienie z 

wolnej ręki/.In-

house 

1 732 789,95 zł IV kw. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


