
 

 

 

STAROSTWO POWIATOWE 

        W AUGUSTOWIE 
 

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

                                         na podstawie ustawy - Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Augustowie 

OP.272.26.2019                                                                                         na 2020 rok  

 

 

lp.  

Przedmiot zamówienia/                                 

Rodzaj zamówienia 
(Usługa-U/Dostawa-D/Roboty Budowlane-RB)  

 
Kod   

  

Wspólny 

Słownik 

Zamówień 

(CPV) 

 

-Orientacyjna wartość 

zamówienia 
(w PLN netto /Euro; 

      1 Euro = 4,3117 zł) 

-Przewidywany tryb 

lub inna procedura 

udzielenia zamówienia 

 
Przewidywany termin 

wszczęcia 

postepowania                           

w ujęciu kwartalnym 

lub miesięcznym 

 

 
Źródło 

finansowania/  

Zamawiający 

 
Nazwa Wydziału 

odpowiedzialnego za  udzielenie 

zamówienia ze strony jednostki 

zamawiającej lub jednostka 

prowadząca postępowanie 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Usługa (U):                          
„Uproszczone plany urządzania lasu.” 

77.23.15.00-3 -145.410,00 PLN/ 

 33.725,00 euro 

 

 

Zapytanie o cenę 

styczeń-marzec 
 

 

 

-budżet Powiatu; Lasy 

Państwowe 

 

 

-Powiat Augustowski 

- Wydział Ochrony Środowiska                                    

   i Leśnictwa                       

2. Usługa (U): 

„Wykonanie bankowej obsługi budżetu 

Powiatu Augustowskiego z 

uwzględnieniem wszystkich powiatowych 

jednostek budżetowych, dochodów 

własnych jednostek budżetowych, służb, 

straży i inspekcji.” 

 

 

66.11.00.00-4 -wg oszacowania, 

które będzie dokon.  

po II półroczu 2019 r. 
 

 

PN-przetarg 

nieograniczony 

styczeń-marzec -budżet Powiatu 

 

 

 

-Powiat Augustowski 

 

-Wydział Finansowo-Budżetowy                       

3. Usługa (U):                          
„Ubezpieczenie majątku i innych interesów 

Powiatu Augustowskiego z podziałem na 

części I,II,III.” 

66.30.0.00-3 -wg szacowania 

dokonanego przez 

INTER BROKER 

 

PN-przetarg 

nieograniczony 
 

maj-lipiec 
 

 

(na 2 lata) 

-budżet Powiatu 

 

 

 

-Powiat Augustowski 

 

-Wydział Organizacyjno-Prawny                       



 

 

4. 

  

Usługa (U): 

„Sprzątanie i utrzymywanie czystości                              

w budynku administracyjnym Starostwa 

Powiatowego Augustowie przy ul. 3 Maja 

29 i jego posesji przy ul. 3 Maja 29 i ul. 3 

Maja 37 oraz  sprzątanie i utrzymywanie 

czystości w budynku  zajmowanym przez 

Wydział Geodezji  i Kartografii przy ul. 

Brzostowskiego 2  w Augustowie.” 

 

 

90.91.92.00-4 

uzup. 

90.91.90.00-2; 

90.91.12.00-8; 

90.91.13.00-9. 

  
259.200,00 PLN/ 

 60.115,50 euro 

 
PN-przetarg 

nieograniczony 

 
maj-lipiec 

 

 

(na 3 lata) 

 

-budżet Powiatu 

 

 

 

 

-Starostwo Powiatowe 

 
-Wydział Organizacyjno-Prawny                       

 

5. 

 

Dostawa (D):  

„Dostawa energii elektrycznej  do lokali                      

i obiektów w okresie od 01-01-2021                     

do 31-12-2022 na potrzeby Starostwa 

Powiatowego w Augustowie  oraz 

jednostek powiatowych.” 

 

09.31.00.00-5 

uzup. 

09.30.00.00-2 

 

-wg szacowania 

dokonanego przez  

specjalistę 

 

-przetarg 

nieograniczony 

 

październik-grudzień 

  
(na 2 lat)/ 

 

-budżet Powiatu 

 

 

-Powiat Augustowski 

 

-Wydział Organizacyjno-Prawny                       

6. Usługa (U):  

„Wykonanie  wraz z dostawą tablic 

rejestracyjnych na potrzeby Starostwa 

Powiatowego w Augustowie” 

31.52.32.00-0 407000,00 PLN/ 

94.394,32 euro 

 
październik - grudzień 

-budżet Powiatu -Wydział Komunikacji i Transportu 

Podstawa prawna: art.13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity w Dz. U. z 2019, poz. 1843). 

                                                                                                                             

       

 

 

                                                                                                                                  Zatwierdził:      

                                                                                                                                                             STAROSTA 

                                                                                                                                                      Jarosław Szlaszyński 
                                                                                                                   


