
L.p. Przedmiot zamówienia (krótki opis)
Rodzaj zamówienia (usługi, dostawy, 

roboty budowlane)

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia (np. 

przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony) lub 

inna procedura udzielania zamówienia publicznego              

Orientacyjna wartość 

zamówienia (w zł netto)

Przewidywany termin 

wszczęcia postępowania                

(w ujęciu kwartalnym lub 

miesięcznym)

Oznaczenie 

komórki lub 

jednostki

1 Sprzęt ratowniczy (pralka,kompresor,kamera termowizyjna) dostawy przetarg nieograniczony 88 031,00 zł I kwartał 2020 r. OC

2 Samochód dla OSP 4x4 dostawy przetarg nieograniczony 130 000,00 zł I kwartał 2020 r. OC

3 Usługi pocztowe na rzecz Urzędu usługi usługi społeczne 300 000,00 zł. IV kwartał 2020 r. ORG

4
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców miasta 

Milanówka
usługi przetarg nieograniczony 10 000 000,00 zł III kwartał 2020 r. OŚZ

5 Transport publiczny usługi przetarg nieograniczony 550 000,00 zł I,II, III, IV kwartał 2020 r. TOM

6 Przebudowa ulicy Spółdzielczej - Roboty roboty budowlane przetarg nieograniczony 220 000,00 zł III/IV kwartał 2020 r. TOM

7 Budowa Parkingów Parkuj i Jedź roboty budowlane przetarg nieograniczony 198 800,00 zł I/II kwartał 2020 r. TOM

8 Wykonanie nowych odwiertów i studni dla SUW przy ul. Na Skraju roboty budowlane przetarg nieograniczony 500 000,00 zł I, II kwartał 2020 r. TOM

9
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szczepkowskiego i 

Dzierżanowskiego
roboty budowlane przetarg nieograniczony 700 000,00 zł I/II kwartał 2020 r. TOM

10
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Moniuszki, Gombrowicza, 

Kwiatowej, Grudowskiej 
roboty budowlane przetarg nieograniczony 300 000,00 zł I/II kwartał 2020 r. TOM

11 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych roboty budowlane przetarg nieograniczony 1 094 000,00 zł I kwartał 2020 r. TOM

12
Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej – toru rowerowego 

do dirty jumpu i pumptracka
roboty budowlane przetarg nieograniczony 400 000,00 zł I kwartał 2020 r. TOM

13 Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowej Willi Waleria roboty budowlane przetarg nieograniczony 150 000,00 zł III, IV kwartał 2020 r. TOM

14 Wykonanie dokumentacji projektowej budynku SP Nr 2 usługi przetarg nieograniczony 138 200,00 zł I, II kwartał 2020 r. TOM

15 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Milanówek dostawy przetarg nieograniczony 600 000,00 zł IV kwartał 2020 r. TOM

16 Zakup akcesoriów do teleopieki dostawy usługi społeczne 162 601,63 zł II kwartał 2020 r. OPS

17 Usługi opiekuńcze na terenie Miasta Milanówka usługi usługi społeczne 292 196,40 zł grudzień 2020 r. OPS

18 Zakup środków żywności dostawy przetarg nieograniczony 462 600,00 zł wrzesień 2020 r. P1

19

Termomodernizacja  budynku przedszkolnego przy ul. Podgórnej w tym: • 

Orynnowanie dachu i tarasów

• Wymiana obróbek blacharskich i elewacyjnych

• Wymiana balustrad zewnętrznych

• Wykończenie tarasów antypoślizgowe (na górnych tarasach płytki 

gresowe na dole deska tarasowa)

• Remont schodów zewnętrznych od ul Podgórnej

• Docieplenie ścian systemowe o grubości 10-15 cm z tynku  

cienkowarstwowego barwionego

• Wykonanie podbitki dachowej                                                                                  

• Przeniesienie instalacji odgromowej,  zdemontowanie zewnetrznych 

schodów przeciwpożarowych i zamocowanie po ociepleniu

roboty budowlane przetarg nieograniczony 152 439,02 zł maj 2020 r. P1

20 Zakup żywności do stołówki szkolnej dostawy przetarg nieograniczony 75 397,75 zł styczeń 2020 r. SP 1

21 Zakup żywności do stołówki szkolnej dostawy przetarg nieograniczony 240 800,00 zł grudzień  2020 r. SP 1

22 Zakup żywności do stołówki szkolnej dostawy przetarg nieograniczony 138 888,89 zł styczeń 2020 r. SP 2
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