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PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Przewidywanych do przeprowadzenia w 2018 ROKU
L
P-

Przedmiot
zamówienia

CPV

Rodzaj zamówienia 
(według podziału 
na roboty
budowlane dostawy 
lub usługi)

Przewidywany 
tryb postępowania 
lub innej 
procedury 
udzielania 
zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia uwzględniająca 
okres realizacji

Przewidywany termin 
wszczęcia postępowania 
( w ujęciu kwartalnym)

W

PLN (zł.)
W

euro

1.
* Kompleksowe 

świadczenie usługi 
ochrony w zakresie 

stałej ochrony 
fizycznej osób, 

mienia i budynku SR 
w Leżajsku wraz z 
usługą ochrony w 

systemie 
monitorowania z 
transmisją danych

79710000-4
79711000-1

Usługa

Przetarg
nieograniczony 68 108,00

15 796,0897 II kwartał 2018

2.
* Kompleksowe 

świadczenie usługi 
ochrony w zakresie 

stałej ochrony 
fizycznej osób, 

mienia i budynku SR 
w Ropczycach wraz z 

usługą ochrony w 
systemie 

monitorowania z 
transmisją danych

79710000-4
79711000-1

Usługa

Przetarg
nieograniczony 68 108,00

15 796,0897 II kwartał 2018

3. * Kompleksowe 
świadczenie usługi 
ochrony w zakresie

79710000-4
79711000-1

Przetarg
nieograniczony

359 215,00 83 311,6868
II kwartał 2018



stałej ochrony 
fizycznej osób, 

mienia wraz z usługą 
ochrony w systemie 

monitorowania z 
transmisją danych 

budynku SO w 
Rzeszowie, SR w 
Strzyżowie oraz 

konwoju gotówki dla 
Sądu Okręgowego w 

Rzeszowie

Usługa

4.
^Kompleksowe 

świadczenie usługi 
ochrony w zakresie 

stałej ochrony 
fizycznej osób, 

mienia i budynku SR 
w Łańcucie 

wraz z usługą 
ochrony w systemie 

monitorowania z 
transmisją danych

79710000-4
79711000-1

Usługa

Przetarg
nieograniczony

47 349,00 10 981,5154 II-III kwartał 2018

5. *Remont w budynku 
Sądu Okręgowego 

w Rzeszowie: 
malowanie 

pomieszczeń, 
remont łazienki, 

cykl ino wanie 
i malowanie 
parkietów

45453000-7
45432100-5
45442100-8

Robota budowlana Przetarg
nieograniczony

65 040,65 15 084,69 II kwartał 2018 r.



6.
* Remont w Sądzie 

Rejonowym 
w Leżajsku:

1. Remont parteru: 
remont posadzek, 

malowanie 
pomieszczeń 

biurowych oraz 
korytarza, 
wymiana i 

renowacja drzwi 
wewnętrznych

45453000-7
45432100-5
45442100-8
45421000-4

Robota budowlana Przetarg
nieograniczony

113 008,13 26 209,65 1-11 kwartał 2018 r.

2. Remont parkingu 
przy SR

45111000-8
45112000-5
45233000-9

*- jest częścią zamierzenia, którego orientacyjna wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp i 
stanowi przedmiot odrębnego postępowania

s
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'tręgowy w
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/Podpis
Bożena

Potwierdzam zgodność z planem finansowym

^ 5 . <93 ULD-ii

główny księgowy
Sądu Okręgowego wRseszowu.

. j f ts z i
Główny Księgowy K T O R

a„ ,jm w Rzeszowie

Zatwi erdzam: ........................ .................................
Dyrektor Sądu Okręgowego w Rzeszowie

Rzeszów, dnia


