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SR.271.1.4.2020.RG 

Aktualizacja nr 7 planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020 
 

Powiat Nowodworski, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zmianami), publikuje plan 
postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 r. 
 
LP Przedmiot zamówienia Rodzaj  

zamówienia 
Przewidywany tryb  Orientacyjna 

wartość 
zamówienia 

Przewidywany termin 
wszczęcia 

1 Modernizacja dróg: Ostaszewo 2336G; Dworek-Niedźwiedzica 
2334G; Kępki-Jazowa 2345G; Łaszka 2316G 
 

robota budowlana przetarg nieograniczony 2.400.000,00 zł II kwartał 

2 Budowa chodnika – Marzęcino ul. Polna (od sklepu Dino do 
Ośrodka zdrowia) 
 

robota budowlana przetarg nieograniczony 110.000,00 zł II kwartał 

3 Nowy Dwór Gdański – budowy przystani żeglarskiej – Pętla 
Żuławska 
 

robota budowlana przetarg nieograniczony 1.800.000,00 zł III/IV kwartał 

4 Wykonanie profilowania poboczy dróg powiatowych (ścinka 
poboczy) 
 

usługa przetarg nieograniczony 82.000,00 zł II/III kwartał 

5 Wykonanie 5 letniego przeglądu technicznego dróg i obiektów 
mostowych wraz z dostarczeniem oprogramowania do 
ewidencji dróg wraz z rejestracją zdjęciową 

usługa i dostawa przetarg nieograniczony 45.000,00 zł II kwartał 

6 Usuwanie (w tym holowanie) pojazdów oraz prowadzenie 
parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi na 
podstawie art.130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. 
 

usługa przetarg nieograniczony 150.000,00 zł II kwartał 

7 Dostawa wyposażenia stanowisk pracy dla stażystów i 
praktykantów branż: transport, logistyka, motoryzacja, ICT, 
turystyka, sport i rekreacja, Zespołu Szkół w Nowym Dworze 
Gdańskim, w ramach projektu „Warszawska – czas 
zawodowców”, współfinansowanego przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
RPPM.03.03.01-22-0018-16-00. 
 

dostawa przetarg nieograniczony   10.938,00 zł I kwartał 



8 „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu 
Nowodworskiego na lata 2021-2023” 

usługa przetarg nieograniczony 222.733,00 zł II kwartał 

9 Usługi szkoleniowe dla uczniów Zespołu Szkół w Nowym 
Dworze Gdańskim, projekt „Warszawska – czas 
zawodowców”, współfinansowanego przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
RPPM.03.03.01-22-0018-16-00. 

usługa przetarg nieograniczony 137.250,00 zł I/II kwartał 

10 Usługi szkoleniowe dla nauczycieli Zespołu Szkół w Nowym 
Dworze Gdańskim w ramach sieci współpracy 
i samokształcenia nauczycieli w ramach projektu „Warszawska 
– czas zawodowców” w ramach Działania 3.3. Edukacja 
zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, RPPM.03.03.01-22-
0018-16-00. 

usługa przetarg nieograniczony 74.200,00 zł. II/III kwartał 

11 Usługi szkoleniowe dla nauczycieli Zespołu Szkół w Nowym 
Dworze Gdańskim, projekt „Warszawska – czas 
zawodowców”, współfinansowanego przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
RPPM.03.03.01-22-0018-16-00. 

usługa przetarg nieograniczony 71.900,00 zł. II/III kwartał 

12 Przebudowa, rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka 
Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim 

robota budowlana przetarg nieograniczony 1.500.000,00 zł II kwartał 

13 Usługa holowania i parkowania pojazdów usługa przetarg nieograniczony      73.500,00 zł. III kwartał 
14 Dostawa sprzętu informatycznego w ramach projektu 

„Warszawska – czas zawodowców” w ramach Działania 3.3. 
Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji 
zawodowej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
RPPM.03.03.01-22-0018-16-00.oraz wyposażenia, oraz 
dostawa wyposażenia dydaktycznego pracowni chemicznej w 
ramach projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat 
nowodworski", współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach 
Działania 3.2. Edukacja ogólna. Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie 
ucznia szczególnie uzdolnionego. 

dostawa  przetarg nieograniczony      91.000,00 zł. III/IV  kwartał 

15 Montaż platformy przychodowej wraz z modernizacja 
balustrady 
 

usługa przetarg nieograniczony      170.000,00 zł III/IV  kwartał 



16 Dostawa wyposażenia dydaktycznego (typu: tablety, laptopy, 
tablice multimedialne), do SOSW w Nowym Dworze Gdańskim 

dostawa przetarg nieograniczony      207.000,00 zł III/IV  kwartał 

17 Montaż urządzeń do zabaw dla dzieci oraz elementów małej 
architektury przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Nowym Dworze Gdańskim 

robota budowlana przetarg nieograniczony      117.000,00 zł. III/IV kwartał 

18. Adaptacja pomieszczeń Budynku Starostwa Powiatowego w 
Nowym Dworze Gdańskim 
 

robota budowlana przetarg nieograniczony        40.000,00 zł. III/IV kwartał 

 

                        S T A R O S T A  
                       - 
                            Jacek Gross 
                ………………………………. 
                 Zatwierdzam 


