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PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

W KRAJOWEJ SZKOLE SKARBOWOŚCI NA 2017 ROK 

Lp. Przedmiot zamówieniu 
Rodzaj 

zamówienia 

Przewidywany  

tryb postępowania  

lub innej procedury 

udzielenia zamówienia 

Orientacyjna 

wartość 

zamówienia 

Przewidywany 

termin wszczęcia 

postępowania 

 Roboty budowlane     

1 Remont balkonów 
robota 

budowlana 
przetarg nieograniczony 146 300,00 II-III kwartał 

2 

Wymiana okien na hali basenowej oraz drzwi do pokoi hotelowych w filii KSS w Otwocku, 

wymiana okien i drzwi balkonowych w sali wykładowej filii KSS w Muszynie, remont drzwi 

wejściowych do kuchni w filii w Krakowie, wymiana drzwi w pokojach noclegowych w Filii 

w Białobrzegach 

robota 

budowlana 
przetarg nieograniczony 154 900,00 II-III kwartał 

3 

Remont łazienek w filiach KSS w Jastrzębiej Górze, Otwocku i Muszynie, wymiana kabin 

prysznicowych i brodzików w filii KSS w Krakowie, remont korytarzy I,II,III piętra budynku 

BAŁTYK w filii KSS w Jastrzębie Górze, malowanie ścian i sufitów w salach wykładowych, 

tapetowanie ścian korytarza i holu na parterze filii KSS w Muszynie. 

robota 

budowlana 
przetarg nieograniczony 546 000,00 II-III kwartał 

4 
Remont systemu sygnalizacji pożarowej w filii KSS w Białobrzegach, remont systemu 

sygnalizacji pożarowej w  filii KSS w Jastrzębiej Górze 

robota 

budowlana 
przetarg nieograniczony 140 650,00 II-III kwartał 

 Dostawy     

1 Zakup, dostawa, rozładunek, montaż i ustawienie mebli dostawa przetarg nieograniczony 269 900,00 II-III kwartał 

2 
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego, oprogramowania komputerowego 

i sprzętu dydaktycznego 
dostawa przetarg nieograniczony 304 100,00 II–III kwartał 

3 Dostawa energii elektrycznej do obiektów KSS dostawa przetarg nieograniczony 420 000,00 II-III kwartał 

4 
Zakup w systemie sprzedaży bezgotówkowej paliw wraz z usługami samochodowymi oraz 

produktami pozapaliwowymi do pojazdów służbowych  

dostawa/ 

usługa 
przetarg nieograniczony 210 000,00 III kwartał 

5 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do obiektów KSS dostawa przetarg nieograniczony 820 000,00 III kwartał 

6 
Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych (artykuły nabiałowe) do filii KSS w Otwocku 

i Białobrzegach 
dostawa przetarg nieograniczony 200 000,00 IV kwartał 

7 
Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych (artykuły ogólnospożywcze) do filii KSS 

w Otwocku i Białobrzegach  
dostawa przetarg nieograniczony 200 000,00 IV kwartał 
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8 
Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych (mięso i wędliny) do filii KSS w Otwocku 

i Białobrzegach 
dostawa przetarg nieograniczony 320 000,00 IV kwartał 

9 
Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych (warzywa  i owoce) do filii KSS w Otwocku 

i Białobrzegach 
dostawa przetarg nieograniczony 185 000,00 IV kwartał 

10 Sukcesywne dostawy oleju opałowego do filii KSS w Jastrzębiej Górze dostawa przetarg nieograniczony 160 000,00 IV kwartał 

 Usługi     

1 Organizacja studiów podyplomowych usługa 
procedura określona  

w art. 138o ustawy Pzp 
900 000,00 II kwartał 

2 
Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w filiach KSS w Otwocku, Białobrzegach, Krakowie 

i Jastrzębiej Górze oraz terenów zewnętrznych w filii w Otwocku 
usługa przetarg nieograniczony 740 000,00 III kwartał 

3 
Świadczenie usług pralniczych dla filii KSS w Otwocku, Białobrzegach, Krakowie, Jastrzębiej 

Górze i Muszynie 
usługa przetarg nieograniczony 225 000,00 IV kwartał 

4 Usługi cateringowe świadczone w filii KSS w Jastrzębiej Górze usługa 
procedura określona  

w art. 138o ustawy Pzp 
1 200 000,00 IV kwartał 

5 Usługi cateringowe świadczone w filii KSS w Krakowie usługa 
procedura określona  

w art. 138o ustawy Pzp 
700 000,00 IV kwartał 

6 Usługa ochrony osób i mienia w obiektach KSS 
 

usługa 

procedura określona  

w art. 138o ustawy Pzp 
500 000,00 IV kwartał 

7 Usługi gastronomiczne świadczone dla filii KSS w Muszynie (obiekt w Krynicy- Zdroju) usługa 
procedura określona  

w art. 138o ustawy Pzp 
180 000,00 IV kwartał 

8 Usługi gastronomiczne świadczone dla siedziby KSS w Warszawie usługa 
procedura określona  

w art. 138o ustawy Pzp 
180 000,00 IV kwartał 

 


