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Starostwa Powiatowego w Otwocku ul. Górna 13
(opracowany na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. .2019 r 
poz.1843, których wartość przekracza równowartość kwoty 30.000 euro).
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1. Świadczenie usług prawnych na rzecz 
Starostwa Powiatowego w Otwocku 
oraz wskazanych powiatowych 
jednostek organizacyjnych (Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku 
wraz z obsługiwanymi jednostkami, 
Oświata Powiatowa w Otwocku wraz z 
obsługiwanymi jednostkami, Zarząd 
Dróg Powiatowych w Karczewie, 
Publiczna Biblioteka Powiatowa w 
Otwocku).

usługa Usługa 
społeczna 
art. 138o

300.000,00 zł 1 kw marzec-kwiecień

2 Świadczenie usług pocztowych w 
obrocie krajowym i zagranicznym w 
zakresie przyjmowania, przemieszczania 
i doręczania przesyłek listowych, paczek 
i przekazów pocztowych oraz ich

usługa Usługa 
społeczna 
Art. 138 o

700.000,00 zł 1 kw marzec-kwiecień



ewentualnych zwrotów na rzecz niżej 
wymienionych podmiotów: Powiat 
Otwocki - Starostwo Powiatowe w 
Otwocku ul. Górna 13,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Otwocku ul. Komunardów 10 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Otwocku ul. Sołecka 52

3 Przebudowa i rozbudowa budynku w 
Otwocku przy ul. Komunardów 10 wraz 
z towarzysząca infrastrukturą na 
potrzeby Starostwa i jednostek 
organizacyjnych powiatu.

Roboty
budowlane

Przetarg
nieograniczony

500.000,- II kw kwiecień-maj

4 Wywóz odpadów komunalnych 
segregowanych i niesegregowanych z 
nieruchomości Starosta powiatowego w 
Otwocku; ul. Górna 13 i Komunardów 
10 oraz z Powiatowego Centrum 
Zdrowia Sp. z o.o. ul. Batorego w 
Otwocku

usługa Przetarg
nieograniczony

160.000,00 zł II kw czerwiec -lipiec

5 Kompleksową dostawę gazu ziemnego 
wysokometanowego typu e do 
budynków powiatu otwockiego i 
jednostek organizacyjnych powiatu 
otwockiego.

dostawa Przetarg
nieograniczony

612.916,00 zł lll/IV kw wrzesień - 
październik-listopad



6 Udzielenie i obsługę kredytu 
długoterminowego złotówkowego do 
maksymalnej wysokości 
7.000.000,00 PLN

usługa Przetarg
nieograniczony

1.441.800,00 zł lll/IV kw wrzesień-
październik

7 Sukcesywna dostawa paliwa do 
napędu samochodów służbowych 
dla jednostek organizacyjnych 
Powiatu Otwockiego ( etylina Pb 95 i 
Olej napędowy)

dostawa Przetarg
nieograniczony

667.351,00 zł IV kw listopad-grudzień

8 W ykonanie i sukcesywna dostawa 
tablic rejestracyjnych do oznaczenia 
różnego typu pojazdów do Starostwa 
Powiatowego w Otwocku oraz 
odbiór i utylizacja „starych" tablic 
rejestracyjnych

dostawa Przetarg
nieograniczony

919.149,00 zł IV kw listopad-grudzień

Irzysztof Klósek  
W1CESTAR0STA

Sporządziła Teresa Kowalska- Główny Specjalista na podstawie danych otrzymanych z Wydziałów


