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Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2019 r. 

Plan postepowań o udzielenie zamówień w 2019 r.- zamówień powyżej 30 000 tyś. euro 

sporządzony 31.01.2019 r. na podstawie uchwały budżetowej Nr V/38/2019 Rady Gminy Krasne 

z dnia 30 stycznia 2019 r. 
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1. 

USŁUGI 

Odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych 
z terenu Gminy Krasne 
pochodzących 
z nieruchomości  
zamieszkałych w 2020 roku 

1 400 000,00 2020 r. 

Przetarg 
nieograniczony o 
wartości równej lub 
przekraczającej 
kwotę określoną w 
przepisach 
wydanych na 
podstawie art. 11 
ust. 8 

4. DOSTAWA „Kompleksowa dostawa 
energii elektrycznej w 
zakresie sprzedaży oraz 
zapewnienie świadczenia 
usług dystrybucji do 
obiektów stanowiących 
własność Gminy Krasne oraz 
Gminnego Ośrodka Kultury i 
Biblioteki w Krasnem” 

900 000,00 2020 r. 

Przetarg 
nieograniczony o 
wartości mniejszej 
od kwoty określonej 
w przepisach 
wydanych na 
podstawie art. 11 
ust. 8 

5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROBOTA 
BUDOWLANA 

Rozbudowa budynku Zespołu 
Szkół w Strażowie- etap III 

300 000,00 Lipiec 2019 Przetarg 
nieograniczony o 
wartości mniejszej 
od kwoty określonej 
w przepisach 
wydanych na 
podstawie art. 11 
ust. 8 

6. Modernizacja dróg  600 000,00 Październik 
2019 

Przetarg 
nieograniczony o 
wartości mniejszej 
od kwoty określonej 
w przepisach 
wydanych na 
podstawie art. 11 
ust. 8 
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7. Budowa parkingu 
przesiadkowego w 
Palikówce- Etap I 

150 000,00 Październik 
2019 

Przetarg 
nieograniczony o 
wartości mniejszej 
od kwoty określonej 
w przepisach 
wydanych na 
podstawie art. 11 
ust. 8 

8. Modernizacja drogi gminnej 
Krasne przez wieś Zachód  

900 000,00 Październik 
2019 

Przetarg 
nieograniczony o 
wartości mniejszej 
od kwoty określonej 
w przepisach 
wydanych na 
podstawie art. 11 
ust. 8 

9. Zagospodarowanie terenu 
Badunie na cele rekreacyjne 

130 000,00 Czerwiec 
2019 

Przetarg 
nieograniczony o 
wartości mniejszej 
od kwoty określonej 
w przepisach 
wydanych na 
podstawie art. 11 
ust. 8 

10. Budowa placu 
przeznaczonego na cele 
rekreacyjne na dz. ewid. 
1676/3, 1676/4 w Malawie 

380 000,00 Październik 
2019 

Przetarg 
nieograniczony o 
wartości mniejszej 
od kwoty określonej 
w przepisach 
wydanych na 
podstawie art. 11 
ust. 8 

 

 

Sporządziła: Magdalena Lassota 

Krasne, 31.01.2019 r.   

  

 

 

 

 


