
Aktualizacja ! 

Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z art. 13 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 
 

Przedmiot zamówienia Rodzaj 

zamówienia 
Przewidywany tryb 

udzielania 

zamówień 

Orientacyjna 

wartość 

zamówienia netto 

Przewidywany 

termin wszczęcia 

postępowania 
Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-

Graboszewo w m. Września. 
roboty budowlane przetarg 

nieograniczony 
961.124,39 Koniec I lub 

początek II kwartału 

2017 r. 
Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo - Łagiewki roboty budowlane przetarg 

nieograniczony 
2.292.291,95 II kwartał 2017 r. 

Likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu 

wrzesińskiego, w szczególności odpady o kodach 17 06 01- materiały 

izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05- materiały budowlane 

zawierające azbest.  

usługi przetarg 

nieograniczony 
178.536,00 II kwartał 2017 r. 

Zakup macierzy dyskowej, serwera, zasilaczy UPS oraz zasilacza UPS 

do serwerowni. 
dostawy przetarg 

nieograniczony 
105.691,06 I kwartał 2017 r. 

Zakup akcesoriów komputerowych. dostawy przetarg 

nieograniczony 
6.504,07 II kwartał 2017 r. 

Zakup programu do zarządzania transportem zbiorowym. dostawy przetarg 

nieograniczony 
4.065,04 II kwartał 2017 r. 

Zakup dwóch serwerów, macierzy dyskowej, pięciu zestawów 

komputerowych z oprogramowaniem, monitorami oraz zasilaczami 

UPS, dwóch skanerów, systemów operacyjnych oraz bazy danych z 

licencjami. Zadanie w ramach projektu „Tworzenie, modernizacja i 

aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań 

kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym 

zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz udostępnienie za pomocą 

e-usług w powiecie wrzesińskim” 

dostawy Przetarg 

nieograniczony 
191 327,23 I kwartał 2017 r. 

Cyfryzacja zasobu geodezyjnego  usługa Przetarg  
nieograniczony 

122.195,12  III kwartał 2017 r. 

Inspektor nadzoru geodezyjnego w celu nadzorowania poprawności 

wykonania prac geodezyjno-kartograficznych obejmujących 

utworzenie bazy mapy numerycznej cyfryzacja zasobu 

usługa Przetarg  
nieograniczony 

121.186,99 I kwartał 2017 r. 



Baza numerycznej mapy zasadniczej dla 30 obrębów gminy Września 

oraz zeskanowanie i dołączenie do bazy mapy numerycznej zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego dla terenu całości gminy Września 

usługa Przetarg  
nieograniczony 

874.725,88 I kwartał 2017 r.  

Baza ewidencyjnej mapy numerycznej dla 9 obrębów gminy Pyzdry 

oraz zeskanowanie i dołączenie do bazy mapy numerycznej zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego dla terenu całości gminy Pyzdry 

usługa Przetarg  
nieograniczony 

376.359,12 I kwartał 2017 r. 

Prace geodezyjne usługa Przetarg 

nieograniczony 
32 398,37 I kwartał 2017 r. 

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu 

wrzesińskiego w sezonie 2017/2018 

usługa Przetarg 

nieograniczony 

833.333,33 III kwartał 2017 r. 

 

 

 

 

 


