
 

Plan postępowań zamówień publicznych na rok 2021 

 

 

1. Przedmiot zamówienia : Budowa hali tenisowej, (budowa parkingu) ul. Wojska Polskiego 

127 w Szczecinie, 

rodzaj zamówienia: roboty budowlane, 

przewidywany tryb: przetarg nieograniczony, 

orientacyjna wartość całego zamówienia (netto) 1.219.000zł, 

przewidywany termin ogłoszenia postępowania: IV kwartał 2020 r. 

 

2. Przedmiot zamówienia : Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa (wymiana 

murawy naturalnej na sztuczną ) 

rodzaj zamówienia: roboty budowlane, 

przewidywany tryb: przetarg nieograniczony, 

orientacyjna wartość całego zamówienia (netto) 438.000zł 

przewidywany termin ogłoszenia postępowania: II kwartał 2021 r. 

 

3. Przedmiot zamówienia : „Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z budową boiska i 

małą architekturą przy ul. Kolonistów osiedle Bukowa w Szczecinie”.  

rodzaj zamówienia: roboty budowlane, 

przewidywany tryb: przetarg nieograniczony, 

orientacyjna wartość całego zamówienia (netto) 369.000zł 

przewidywany termin ogłoszenia postępowania: II kwartał 2021 r. 

 

4. Przedmiot zamówienia : Ochrona obiektów MOSRiR na rok 2022,  

rodzaj zamówienia: usługa,  

przewidywany tryb: przetarg nieograniczony,  

orientacyjna wartość całego zamówienia (netto) 590.000zł  

przewidywany termin ogłoszenia postępowania: III kwartał 2021 r..  

 

5. Przedmiot zamówienia : Ochrona obiektu Netto Arena ul. Szafera 3,5,7 na rok 2021,  

rodzaj zamówienia: usługa,  

przewidywany tryb: przetarg nieograniczony,  

orientacyjna wartość całego zamówienia (netto) 250.000zł  

przewidywany termin ogłoszenia postępowania: II kwartał 2021r..  

 

6. Przedmiot zamówienia : Usługa sprzątania w Kompleksie Sportowym przy ul. Wąskiej 16 w 

Szczecinie na rok 2022,  

rodzaj zamówienia: usługa,  

przewidywany tryb: przetarg nieograniczony,  

orientacyjna wartość całego zamówienia (netto) 560.000zł  

przewidywany termin ogłoszenia postępowania: III kwartał 2021r..  

 

 



 

7. Przedmiot zamówienia : zawarcie umowy prosumenckiej przez MOSRiR na energię 

elektryczną na obiekt Netto Arena ul. Szafera 3,5,7 na rok 2021-2022,  

rodzaj zamówienia: usługa,  

przewidywany tryb: z wolnej ręki,  

orientacyjna wartość całego zamówienia (netto) 550.000zł  

przewidywany termin - II kwartał 2021r.  

 

8. Przedmiot zamówienia : Dystrybucja energii elektrycznej na obiekty MOSRiR na rok 2022,  

rodzaj zamówienia: usługa,  

przewidywany tryb: z wolnej ręki,  

orientacyjna wartość całego zamówienia (netto) 600.000zł  

przewidywany termin: IV kwartał 2021r. 

 


