
Lp. Przedmiot zamówienia
Rodzaj 

zamówienia

Orientacyjna 

wartość 

zamówienia                                                                   

(wartość 

netto)*

Przewidywany 

tryb procedury 

/ inna 

procedura 

udzielenia 

zamówienia

Przewidywany 

termin wszczęćia 

postępowania (w 

ujęciu 

kwartalnym lub 

miesięcznym) 

1

Bieżące utrzymanie 

nawierzchni dróg publicznych 

gminnych, dróg wewnetrznych i 

innych nawierzchni terenów 

Gminy Miejskiej Ciechanów 

będących w zarządzie 

Prezydenta Miasta Ciechanów 

robota 

budowlana
2 000 000,00

przetarg 

nieograniczony

grudzień 2017 r. / 

styczeń 2018 r. 

2
Konserwacja oświetlenia 

ulicznego na terenie miasta
usługa 500 000,00

zamówienie z 

wolnej ręki

styczeń                         

2018 r.

3

Budowa systemu wczesnego 

ostrzegania przed zjawiskami 

katastrofalnymi na terenie 

miasta Ciechanów

dostawa 200 000,00
przetarg 

nieograniczony
I kwartał 2018

4 Przebudowa ul. Wesołej    
robota 

budowlana
3 000 000,00

przetarg 

nieograniczony

grudzień 2017/                                        

styczeń                          

2018 

5

Opracowanie dokumentacji 

projektowej przebudowy ulicy 

Ludowej i Spacerowej                                                           

usługa 150 000,00
przetarg 

nieograniczony
I kwartał 2018

6 Przebudowa ulicy Łukasiewicza 
robota 

budowlana
1 000 000,00

przetarg 

nieograniczony

grudzień 2017 r./ 

styczeń 2018 r.

7

Rewitalizacja i 

zagospodarowanie kąpieliska 

KRUBIN - Budżet obywatelski 

2018 r.

robota 

budowlana
160 000,00

przetarg 

nieograniczony
I kwartał 2018

8 Przebudowa ulicy Granicznej 
robota 

budowlana
4 250 000,00

przetarg 

nieograniczony
I kwartał 2018

9 Przebudowa ulicy Asnyka 
robota 

budowlana
2 900 000,00

przetarg 

nieograniczony
IV kwartał 2018

10

Rewitalizacja obszarów 

zmarginalizowanych przez 

przywrócenie i nadanie nowych 

funkcji społeczno – 

gospodarczych części obszaru 

dzielnicy „BLOKI” w 

Ciechanowie oraz ożywienie 

zmarginalizowanego obszaru 

pasażu im. M. Konopnickiej w 

centrum Ciechanowa

robota 

budowlana
4 650 000,00

przetarg 

nieograniczony
I kwartał 2018

11

Rewitalizacja budynków 

mieszkalnych w dzielnicy Bloki 

w Ciechanowie - etap I

robota 

budowlana
1 400 000,00

przetarg 

nieograniczony
I kwartał 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych do przeprowadzenia w 2018 r. 



12

Budowa nowoobwodowej drogi 

gminnej na potrzeby rozbudowy 

miejskiego systemu 

komunikacji zbiorowej

robota 

budowlana
18 000 000,00

przetarg 

nieograniczony
I kwartał 2018

13

Nadzór inwestorski nad 

budową/przebudową dróg na 

terenie miasta Ciechanów   

usługa 590 000,00
przetarg 

nieograniczony
I kwartał 2018

14

Nadzór inwestorski nad 

przebudową/modernizacją 

obiektów kubaturowych

usługa 240 000,00
przetarg 

nieograniczony
I kwartał 2018

15
Niski park linowy przy ul. 

Kraszewskiego w Ciechanowie
160 000,00

przetarg 

nieograniczony
I kwartał 2018

16
Zjeżdżalnie wodne na miejskim 

basenie odkrytym
160 000,00

przetarg 

nieograniczony
I kwartał 2018

17

Rozbudowa cmentarza 

komunalnego przy ul. 

Gostkowskiej w Ciechanowie

robota 

budowlana
150 000,00

przetarg 

nieograniczony
I kwartał 2018

Uwaga:  * Orientacyjna wartość zamówienia nie uwzglednia zamówień polegajacych na powtórzeniu 

podobnych usług lub robót budowlanych, o których mowa w rat. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29.01.2004 

r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017, poz 1579).


