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Lp. 

Przedmiot zamówienia 
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zamówienia 

Przewidziany 
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wartość 
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termin wszczęcia 

postępowania 

1. 

 
Zakup i dostawa oleju opałowego 
lekkiego do kotłowni dla 
jednostek organizacyjnych na 
terenie gminy Leśnica  w roku 
2022 r. 
 

Dostawa 

Tryb 
podstawowy 
bez negocjacji 
na podstawie 
art. 275 pkt. 1 
ustawy 

161.000 zł. I kwartał 2022 r. 

2.  
Przebudowa drogi gminnej nr 
105905 O ul. XV-lecia w Zalesiu 
Śl., dz. nr 1288/1 

Roboty 
budowlane 

Tryb 
podstawowy 
bez negocjacji 
na podstawie 
art. 275 pkt. 1 
ustawy 

2.320.000 zł. I kwartał 2022 r. 

3. 

Kompleksowa dostawa gazu 
ziemnego na potrzeby jednostek 
organizacyjnych gminy Leśnica 
 

Dostawa 

Tryb 
podstawowy 
bez negocjacji 
na podstawie 
art. 275 pkt. 1 
ustawy 

315.000 zł. II kwartał 2022r. 

4. 
Zagospodarowanie przestrzeni 
rekreacyjnej plac zabaw w 
Czarnocinie 

Roboty 
budowlane 

Tryb 
podstawowy 
bez negocjacji 
na podstawie 
art. 275 pkt. 1 
ustawy 
 

150.000 zł. III kwartał 2022r. 
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5.  

 
Modernizacja infrastruktury 

drogowej ze szczególnym 
uwzględnieniem skrzyżowań                      

w Gminie Leśnica 
 

Zadanie dofinansowane z 
Rządowego Funduszu Polski Ład – 
Program Inwestycji Strategicznych 

 

 
Roboty 
budowlane 

Tryb 
podstawowy 
bez negocjacji 
na podstawie 
art. 275 pkt. 1 
ustawy 

4.950.338 zł. I kwartał 2022r. 

6. 

 
Zakup i dostawa sprzętu 

komputerowego oraz 
oprogramowania w ramach 

projektu grantowego Cyfrowa 
Gmina 

 

Dostawa 

Tryb 
podstawowy 
bez negocjacji 
na podstawie 
art. 275 pkt. 1 
ustawy 

155.664,20 zł. II kwartał 2022r. 

7. 

Aktualizacja do pkt 4: 
Zagospodarowanie przestrzeni 

rekreacyjnej – plac zabaw w 
Czarnocinie 

Roboty 
budowlane 

Tryb 
podstawowy 
bez negocjacji 
na podstawie 
art. 275 pkt. 1 
ustawy 

119.512,10 zł. II kwartał 2022r. 

8. 

 
Zakup i dostawa laptopów wraz z 

oprogramowaniem w ramach 
programu „Wsparcie dzieci z 

rodzin pegeerowskich w rozwoju 
cyfrowym – Granty PPGR” 

Dostawa 

Tryb 
podstawowy 
bez negocjacji 
na podstawie 
art. 275 pkt. 1 
ustawy 

204.878,05 zł. II kwartał 2022r. 


