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1 Dostawa i montaż wiat przystankowych dostawa
przetarg 

nieograniczny
160 000,00 I kwartał 2020 roku

2
Wykonywanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości położonych na 

terenie Miasta Konina
usługa

przetarg 

nieograniczny
134 000,00 I kwartał 2020 roku

3
Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na terenie Miasta 

Konina
usługa

przetarg 

nieograniczny
260 000,00 I kwartał 2020 roku

4

* Zabawa bez barier - Place zabaw dla osób   niepełnosprawnych - rozbudowa, 

dostosowanie    i montaż urządzeń integracyjnych na  ogólnodostępnych placach 

zabaw na os. Zatorze w Koninie (KBO) 

robota 

budowlana

przetarg 

nieograniczny
66 260,16 I kwartał 2020 roku

5
* Radość i zabawa z Kosmatkiem - budowa   integracyjnego placu zabaw dla 

dzieci przy Przedszkolu nr 1 w Koninie (KBO)

robota 

budowlana

przetarg 

nieograniczny
78 292,68 I kwartał 2020 roku

6 * Plac zabaw "Dziecięce marzenia" (KBO)
robota 

budowlana

przetarg 

nieograniczny
72 357,00 II kwartał 2020 roku

7
* Miejsce spotkań mieszkańców V Osiedla - II etap (KBO) robota 

budowlana

przetarg 

nieograniczny
65 040,00 II kwartał 2020 roku

8 * Pumptrack – tor rowerowo-rolkowy przy SP nr 8 (KBO)
robota 

budowlana

przetarg 

nieograniczny
73 162,60 II kwartał 2020 roku
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9 * Rolkowisko (KBO)
robota 

budowlana

przetarg 

nieograniczny
73 169,92 II kwartał 2020 roku

10 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 18.510.000 zł usługa
przetarg 

nieograniczny
2 800 000 ,00 I/ II kwartał 2020 roku

11

Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami komunalnymi i 

lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Konina w budynkach 

komunalnych oraz lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w budynkach Wspólnot 

Mieszkaniowych oraz lokalami mieszkalnymi Miasta w zasobach Konińskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej (KSM) posiadającymi spółdzielcze własnościowe 

prawo do lokalu mieszkalnego 

usługa
przetarg 

nieograniczny
900 000,00 II kwartał 2020 r.

12
Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz 

zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie

robota 

budowlana

przetarg 

nieograniczny
10 236 178,86 III kwartał 2020 roku

13
Dystrybucja energii elektrycznej na terenach inwestycyjnych Konin – Międzylesie  

na rok 2021 usługa
zamówienie z 

wolnej ręki
400 000,00 III / IV kwartał 2020 roku

14 Bankowa obsługa budżetu Miasta Konina usługa
przetarg 

nieograniczony
3 000 000,00 III / IV kwartał 2020 roku

15 Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina usługa
przetarg 

nieograniczony
1 800 000,00 IV kwartał 2020 roku

    Prezydent Miasta Konina

Konin, dnia 14 stycznia 2020 roku      (-) Piotr Korytkowski

* zadania mogą zostać połączone w ramach jednego lub kilku postępowań





 


