
  

Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach 

ul. Norberta Barlickiego 3, 44-100 Gliwice 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ na rok 2018 

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj 

zamówienia 

Przewidywany 

tryb lub inna 

procedura 

udzielenia 

zamówienia 

Orientacyjna 

wartość 

zamówienia 

 

Przewidywany 

termin 

wszczęcia 

postępowania 

w 

ujęciu 

kwartalnym 

1 Modernizacja instalacji 

elektrycznej i budynku 

przy ulicy Parkowej 5. 

robota 

budowlana 

przetarg 

nieograniczony 

392 000,00 I/II kwartał  
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