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         Karczew, 19 lutego 2019 r. 

ZP.0631.2019 

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Gmina Karczew – Urząd Miejski w Karczewie przewiduje przeprowadzić w 2019 roku 

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj 
zamówienia 

Przewidywany 
tryb  

Orientacyjna wartość 
zamówienia 
(netto) 

Przewidywany 
termin wszczęcia 
postępowania  

1 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji 3 
projektów edukacyjnych „Z pasją do nauki…”. 

Dostawa Przetarg 
nieograniczony 

228.295,50 zł  
(dla 3 projektów) 

luty/marzec 
(1 projekt); 
czerwiec/lipiec 
(2 i 3 projekt); 

2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz  przyłączami 
do granic nieruchomości na osiedlu Zagóry w ramach 
projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – etap II”. 

Roboty 
budowlane 

Przetarg 
nieograniczony 

4.441.095,04 zł I kwartał 

3 Dostawa sprzętu IT do digitalizacji w ramach realizacji 
projektu: „E usługi dla e kultury”. 

Dostawa Przetarg 
nieograniczony 

180.827,00 zł II kwartał 

4 Budowa drogi w ul. Ochotników w Karczewie. Roboty 
budowlane 

Przetarg 
nieograniczony 

162.601,63 zł II kwartał 

5 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu 
i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku. 

Roboty 
budowlane 

Przetarg 
nieograniczony 

1.440.650,41 zł II kwartał 

6 Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej oraz 
ul. Bema w Karczewie. 

Roboty 
budowlane 

Przetarg 
nieograniczony 

308.943,09 zł II kwartał 

7 Zakup i dostawa materiałów na remont chodników na 
Osiedlu Ługi w Karczewie – Budżet Partycypacyjny 
Osiedla nr 8. 

Dostawa Przetarg 
nieograniczony 

155.281,14 zł II kwartał 

8 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy na terenie Gminy Karczew oraz odpadów 
dostarczanych przez mieszkańców do Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.) – trzy 
Części, tj.: 
Część I – Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 

Usługa Przetarg 
nieograniczony 

 
 
 
 
 
 
 
 
Część I  – 2.268.518,52 zł; 

II kwartał 
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w zabudowie jednorodzinnej na terenie miasta 
Karczewa wraz z PSZOK; 
Część II – Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na 
terenie wiejskim Gminy Karczew; 
Część III – Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 
w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta 
Karczewa (osiedle Ługi). 

 
 
 
Część II   –  1.375.000,00 zł; 
 
 
Część III –     925.925,93 zł 

9 Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek 
oświatowych wraz z opieką nad uczniami w czasie 
przewozu, w okresie od 02.01.2020 r. do 26.06.2020 r. 

Usługa Przetarg 
nieograniczony 

73.600,00 zł II – III kwartał 

10 Zakup biletów dla uprawnionych do przewozu uczniów  
z Gminy Karczew do placówek oświatowych, 
w ramach regularnego przewozu wraz z opieką nad 
uczniami w czasie przewozu, w okresie od 
02.09.2019 r. do 26.06.2020 r. 

Usługa Przetarg 
nieograniczony 

112.200,00 zł II – III kwartał 

11 Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenach 
wiejskich Gminy Karczew. 

Roboty 
budowlane 

Przetarg 
nieograniczony 

492.601,63 zł III kwartał 

12 Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Karczew 
i jednostek działających w ramach struktury Gminy 
Karczew – część I oraz na potrzeby oświetlenia dróg 
gminnych – część II, w okresie 12 miesięcy (od 
01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.). 

Dostawa Przetarg 
nieograniczony 

Część I    –  215.000,00 zł; 
 
Część II   –  262.000,00 zł 

III – IV kwartał 
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Sporządziła: Marzena Szulc 
Główny specjalista ds. zamówień publicznych 
tel.: (22) 780 65 88 lub 780 65 16 wew. 136 
e-mail:przetargi@karczew.pl 


