
Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj Kwota Tryb Termin Uwagi

1

Wykonanie wodociągu na odcinku Dukt-

Ościsłowo Gaj wraz z dokumentacją

usługa     

roboty 

budowlane           1 167 169,72 zł 

1. postępowanie poniżej 

30 000 euro                      

2. przetarg 

nieograniczony

I kwartał 

dokumentacja                  

II kwartał roboty 

budowlane

1. dokumentacja              

2. roboty budowlane

2

Przebudowa drogi gminnej w 

miejscowości Luszewo - w tym 

wykonanie projektu z FS

usługa       

roboty 

budowlane              200 000,00 zł Przetarg nieograniczony

I kwartał 

dokumentacja          

III-IV kwartał 

roboty budowlane

1. dokumentacja              

2. roboty budowlane

3 Przebudowa ul. Wolności w Glinojecku

usługa              

roboty 

budowlane                75 000,00 zł 

postępowanie poniżej     

30 000 euro

I kwartał 

dokumentacja          

III-IV kwartał

1. dokumentacja              

2. roboty budowlane

4

Zagospodarowanie terenu przy Szkole 

Podstawowej - budowa placu zabaw

usługa              

roboty 

budowlane                20 000,00 zł 

postępowanie poniżej    

30 000 euro

I kwartał 

dokumentacja                  

III kwartał

5

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy 

Leśnej w Glinojecku

roboty 

budowlane              450 000,00 zł 

1. postępowanie poniżej 

30 000 euro                         

2. przetarg 

nieograniczony

I kwartał 

dokumentacja                    

III - IV kwartał 

roboty budowlane

1. dokumentacja             

2. roboty budowlane

6

Budowa punktów świetlnych w m. 

Brody Młockie (w tym wykonanie 

dokumentacji budowlano-kosztorysowej, 

nadzór inwestorski)

usługa              

roboty 

budowlane                11 712,68 zł 

postępowanie poniżej   

30 000 euro

I kwartał 

dokumentacja                         

III - IV kwartał 

roboty budowlane

1. dokumentacja             

2. roboty budowlane

7

Budowa punktów świetlnych w m. 

Śródborze wraz z dokumentacją

usługa             

roboty 

budowlane                15 000,00 zł 

postępowanie poniżej     

30 000 euro

I kwartał 

dokumentacja                       

III kwartał roboty 

budowlane

1. dokumentacja              

2. roboty budowlane

8

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 

wokół altany

roboty 

budowlane                15 395,07 zł 

postępowanie poniżej    

30 000 euro II - III kwartał
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9

Budowa siłowni zewnętrznej na terenie 

rekreacyjnym wraz z dodatkową 
dokumentacją w m. Malużyn

usługa              

roboty 

budowlane                20 478,87 zł 

postępowanie poniżej     

30 000 euro

I kwartał 

dokumentacja                   

II - III kwartał 

roboty budowlane

1. dokumentacja            

2. roboty budowlane

10

Zagospodarowanie działki na potrzeby 

sołectwa Nowy Garwarz

usługa              

roboty 

budowlane                14 951,41 zł 

postępowanie poniżej        

30 000 euro

I kwartał 

dokumentacja                       

II - III kwartał 

roboty budowlane 

1. dokumentacja                

2. roboty budowlane

11

Przebudowa świetlicy w m. Strzeszewo 

wraz z niezbędną dokumentacją i 
ekspertyzą techniczną i nadzorem 

technicznym

usługa              

roboty 

budowlane                14 552,11 zł 

postępowanie poniżej       

30 000 euro

I kwartał 

dokumentacja                             

III kwartał roboty 

budowlane 

1. dokumentacja           

2. roboty budowlane

12

Zagospodarowanie terenu dla potrzeb 

krzewienia kultury i kultury fizycznej 

przez społeczność lokalną - Kondrajec 

Pański

roboty 

budowlane                25 909,86 zł 

postępowanie poniżej         

30 000 euro III kwartał

zadanie będzie 

realizowane w 

przypadku pozyskania 

działki przez Gminę 

13

Urządzenie i zagospodarowanie działki 

gminnej (ogrodzenie, urządzenie placu 

zabaw, siłowni zewnętrznej i boiska FS 

Rumoka)

roboty 

budowlane                18 900,00 zł 

postępowanie poniżej      

30 000 euro I - II kwartał

14

Realizacja planu zagospodarowania 

działki nr 363 w Zalesiu (budowa 

siłowni zewnętrznej) - Zalesie

roboty 

budowlane                13 830,28 zł 

postępowanie poniżej     

30 000 euro I - II kwartał

15

Otwarte strefy aktywności (siłownie 

zewnętrzne) w miejscowościach 

Śródborze, Strzeszewo, Kondrajec 

Pański, Malużyn, Zalesie

usługa                 

roboty 

budowlane              200 000,00 zł 

Postępowanie poniżej        

30 000 euro                   

Przetarg nieograniczony

I kwartał 

dokumentacja                           

III - IV kwartał 

roboty budowlane

zadanie będzie 

realizowane w 

przypadku uzyskania 

dofinansowania ze 

środków zew.

16

Kontynuacja budowy punktów 

świetlnych w m. Bielawy (nadzór 

inwestorski)

roboty 

budowlane                13 797,89 zł 

postępowanie poniżej         

30 000 euro II - III kwartał



17

Przebudowa budynku pełniącego funkcje 

społeczno-kulturalne w miejscowości 

Budy Rumockie gm. Glinojeck - 

kontynuacja

roboty 

budowlane                13 354,23 zł Przetarg nieograniczony II - III kwartał

18

Kontynuacja urządzania boiska w m. 

Dukt-Krusz dostawa                12 883,10 zł 

postępowanie poniżej          

30 000 euro II - III kwartał

19

Budowa placu zabaw na gruncie 

gminnym w m. Faustynowo - 

kontynuacja

roboty 

budowlane                12 149,30 zł 

postępowanie poniżej          

30 000 euro I - II kwartał

20

Remont ulicy Leśnej na odcinku drogi 

łączącej Glinojeck z drogą powiatową 
do Żeleźni

roboty 

budowlane                15 366,20 zł 

postępowanie poniżej           

30 000 euro II kwartał

21

Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej 

w m. Kondrajec Szlachecki

roboty 

budowlane                17 166,90 zł Przetarg nieograniczony II - III kwartał

22

Zaadoptowanie pomieszczeń w świetlicy 

wiejskiej na kuchnię i łazienkę w m. 

Kowalewko Szyjki - kontynuacja

roboty 

budowlane                17 577,47 zł 

postępowanie poniżej        

30 000 euro I - II kwartał

23

Kontynuacja budowy punktów 

świetlnych w m. Lipiny

roboty 

budowlane                11 934,51 zł 

postępowanie poniżej           

30 000 euro II - III kwartał

24

Remont nawierzchni drogi gminnej od 

skrzyżowania w Ogonowie "Świerkach" 

zgodnie z wnioskiem

roboty 

budowlane                14 350,71 zł 

postępowanie poniżej          

30 000 euro II kwartał

25

Budowa punktów świetlnych w m. 

Ościsłowo

roboty 

budowlane                  6 168,30 zł 

postępowanie poniżej         

30 000 euro III kwartał

26

Zagospodarowanie terenu  przy Domu 

Kultury w Ościsłowie - kontynuacja 

(utwardzenie części działki, położenie 

kostki wraz z odwodnieniem

roboty 

budowlane                17 281,00 zł 

postępowanie poniżej     

30 000 euro II kwartał

27

Piknik integracyjny mieszkańców 

sołectwa usługa                  2 000,00 zł 

postępowanie poniżej           

30 000 euro II - III kwartał



28

Malowanie pomieszczeń świetlicy 

wiejskiej

usługa                

roboty 

budowlane                  4 500,00 zł 

postępowanie poniżej      

30 000 euro

I kwartał 

dokumentacja                       

II - III kwartał 

roboty budowlane

29 Remont drogi gminnej na działce nr 74

roboty 

budowlane                10 426,06 zł 

postępowanie poniżej    

30 000 euro II kwartał

30

Zagospodarowanie terenu w m. 

Śródborze na plac zabaw i siłownię 
zewnętrzną wraz z dokumentacją - 
kontynuacja

usługa              

roboty 

budowlane                14 254,93 zł 

postępowanie poniżej    

30 000 euro

I kwartał 

dokumentacja                         

III kwartał roboty 

budowlane

31

Festyn rodzinny - promowanie zdrowej 

żywności na terenach wiejskich usługa                  2 000,00 zł 

postępowanie poniżej     

30 000 euro II - III kwartał

32 Remont kładki wiejskiej w m. Wkra

roboty 

budowlane                10 000,00 zł 

postępowanie poniżej   

30 000 euro III kwartał

33

Zakup sprzętu sportowego do świetlicy 

wiejskiej w m. Wkra wraz z transportem dostawa                  9 742,96 zł 

postępowanie poniżej      

30 000 euro II - III kwartał

34

Kontynuacja budowy punktów 

świetlnych w m. Wólka Garwarska 

(kosztorys nadzór inwestorski)

roboty 

budowlane                14 463,38 zł 

postępowanie poniżej          

30 000 euro III kwartał

35

Przebudowa budynku pełniącego funkcje 

społeczno-kulturalne w miejscowości 

Żeleźnia gm. Glinojeck

roboty 

budowlane                14 507,75 zł Przetarg nieograniczony III kwartał

36

Świadczenie usług pocztowych w 

obrocie krajowym i zagranicznym usługa           100 000,00 zł 

postępowanie poniżej           

30 000 euro IV kwartał

37 Dowożenie uczniów do szkół usługa           100 000,00 zł 

postępowanie poniżej         

30 000 euro II-III kwartał

38

Odbieranie i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z terenu 

Miasta i Gminy Glinojeck usługa        1 100 000,00 zł 

przetarg 

nieograniczony I - II kwartał

39 Dostawa energii elektrycznej dostawa           500 000,00 zł 

przetarg 

nieograniczony IV kwartał



40

Modernizacja oczyszczalni ścieków 

miejscowości Stary Garwarz - 

poprawa infrastruktury

Roboty 

budowlane           3 129 399,98 zł 

Przetarg 

nieograniczony II - III kwartał

41

Utrzymanie sieci internetowej 

szerokopasmowej - poprawa 

infrastrukturyw tym:                                                                        

1) serwis sieci                                                            

2) modernizacja sieci                                                 

3) zakup sprzętu
usługa            

dostawa              300 000,00 zł 

postępowanie poniżej             

30 000 euro I - III kwartał

42

Budowa nowej ulicy w Glinojecku wraz 

z infrastrukturą (w tym wykonanie sieci 

wodociągowej) poprawa infrastruktury 

drogowej

usługa               

roboty 

budowlane              180 000,00 zł 

postępowanie poniżej 

30 000 euro            

Przetarg 

nieograniczony

I - II kwartał 

dokumentacja                         

III - IV kwartał 

roboty budowlane

1. dokumentacja               

2. roboty budowlane

43

Przebudowa szkoły podstawowej w 

Glinojecku - poprawa infrastruktury

roboty 

budowlane                  5 000,00 zł 

Przetarg 

nieograniczony III kwartał

44

Przebudowa ul. Młodzieżowej i Leśnej 

w Glinojecku - poprawa infrastruktury usługa                10 000,00 zł 

postępowanie poniżej 

30 000 euro I - II kwartał

wykonanie 

dokumentacji

45

Budowa chodnika do Zalesia - poprawa 

infrastruktury usługa              100 000,00 zł 

postępowanie poniżej 

30 000 euro I - IV kwartał

wykonanie 

dokumentacji

46

Monitoring miejski - poprawa 

infrastruktury

usługa        

roboty 

budowlane                20 000,00 zł 

postępowanie poniżej 

30 000 euro            

Przetarg 

nieograniczony II - III kwartał

1. dokumentacja               

2. roboty budowlane

47

Przebudowa Szkoły Podstawowej w 

Woli Młockiej Filii w Malużynie - 

poprawa infrastruktury

roboty 

budowlane                  5 000,00 zł 

postępowanie poniżej 

30 000 euro II - III kwartał

48

Przebudowa Szkoły Podstawowej w 

Ościsłowie - poprawa infrastruktury

usługa               

roboty 

budowlane              120 000,00 zł 

Postęownaie poniżej           

30 000 euro                        

Przetarg 

nieograniczony II - III kwartał



49

Przebudowa Szkoły Podstawowej w 

Woli Młockiej - poprawa infrastruktury

roboty 

budowlane                80 000,00 zł 

Przetarg 

nieograniczony II - III kwartał

50

Przebudowa drogi gminnej w Śródborzu - 

poprawa infrastruktury

roboty 

budowlane              581 000,00 zł Przetarg nieograniczony II - IV kwartał

51

II Budowa i przebudowa budynków 

pełniących funkcje społeczno-kulturalne 

w miejscowościach: Żeleźnia i Budy 

Rumockie gm. Glinojeck - poprawa 

infrastuktury

roboty 

budowlane                49 099,00 zł 

Przetarg 

nieograniczony III - IV kwartał

zadanie będzie 

realizowane w 

przypadku uzyskania 

dofinansowania ze 

środków zew.

52

I Budowa i przebudowa budynków 

pełniących funkcje społeczno-kulturalne 

w miejscowościach: Kondrajec 

Szlachecki, Wola Młocka, Śródborze, 

Wkra gm. Glinojeck - poprawa 

infrastruktury

roboty 

budowlane                17 166,91 zł Przetarg nieograniczony III - IV kwartał

zadanie będzie 

realizowane w 

przypadku uzyskania 

dofinansowania ze 

środków zew.

53

Przebudowa wraz z termomodernizacją 
budynku hali sportowej przy ul. 

Ciechanowskiej 8C w Glinojecku - 

poprawa infrastruktury

roboty 

budowlane              499 150,00 zł Przetarg nieograniczony III - IV kwartał

zadanie będzie 

realizowane w 

przypadku uzyskania 

dofinansowania ze 

środków zew.

54

Zagospodarowanie ternu pod targowisko 

- poprawa infrastruktury usługa                  7 274,00 zł 

postępowanie poniżej           

30 000 euro III - IV kwartał

zadanie będzie 

realizowane w 

przypadku uzyskania 

dofinansowania ze 

środków zew.

55

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, 

deszczowej i wodociągowej wraz z 

przebudową rowu melioracyjnego i 

odtworzeniem jezdni i chodników wraz z 

wjhazdami w ulicy Ogrodowej i 

Parkowej w Glinojecku - poprawa 

infrastruktury

roboty 

budowlane                  5 000,00 zł Przetarg nieograniczony IV kwartał

zadanie będzie 

realizowane w 

przypadku uzyskania 

dofinansowania ze 

środków zew.



56

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy 

Nadrzecznej w Glinojecku - ochrona 

środowiska usługa                20 000,00 zł 

postępowanie poniżej          

30 000 euro I kwartał

wykonanie 

dokumentacji

57

Przebudowa stadionu w Glinojecku - 

poprawa infrastruktury

roboty 

budowlane                  5 000,00 zł Przetarg nieograniczony II - III kwartał

zadanie będzie 

realizowane w 

przypadku uzyskania 

dofinansowania ze 

środków zew.

58

Przebudowa budynku zaplecza na 

stadionie w Glinojecku przy ul. 

Parkowej 22 - poprawa infrastruktury

roboty 

budowlane              155 000,00 zł Przetarg nieograniczony IV kwartał

zadanie będzie 

realizowane w 

przypadku uzyskania 

dofinansowania ze 

środków zew.

Zatwierdzam:

Sporządziła: Anna Pośpiech
















