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Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Kołobrzeg

Struktura bieżącej kategorii
Opracowanie opisu taksacyjnego lasu na potrzeby procedury zmiany
przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne
Opracowanie programu modernizacji infrastruktury służącej oczyszczaniu i
odprowadzaniu wód opadowych w celu poprawy zabezpieczenia
przeciwpowodziowego miasta Kołobrzeg
Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Miasta Kołobrzeg w 2021 r.
Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: budowa
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kołobrzegu
Organizacja hackathonu online w ramach projektu "KOŁOBRZEG. HUMAN,
PART and SPACE"
Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania
inwestycyjnego "Przebudowa ul. Ostrobramskiej"
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy zejścia na plażę w
rejonie ul. Plażowej w Kołobrzegu
Budowa ciągu pieszo - rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego
w Kołobrzegu - dokumentacja projektowa
Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu deratyzacji w granicach
administracyjnych miasta Kołobrzeg w roku 2021
Utrzymanie Miejskich Stacji Minielektroodpadów (MSM) zlokalizowanych na
terenie Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2021
Organizacja hackathonu online w ramach projektu "KOŁOBRZEG. HUMAN,
PART and SPACE"
Konserwacja i utrzymanie w ciągłej sprawności sygnalizatorów świetlnych
Dostawa środków chemicznych do Urzędu Miasta Kołobrzeg w 2021 r.
Dostawa papieru ksero do Urzędu Miasta Kołobrzeg w 2021 r.
Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy
Wykonywanie prac podwodnych związanych z kontrolą drożności wylotów wód
deszczowych do morza w rejonie ul. Sułkowskiego oraz Fredry
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw leżących w
granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg
Dostawa prasy codziennej i wydawnictw specjalistycznych w 2021 roku dla
Urzędu Miasta
Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt domowych oraz rannym dzikim ptakom w roku 2021
Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących (dzikich)
Zbieranie padłych zwierząt wolno żyjących (dzikich) o masie powyżej 50 kg
oraz odbiór, wywóz i unieszkodliwienie padłych zwierząt bezdomnych
domowych i wolno żyjących (dzikich) z terenu miasta Kołobrzeg na rok 2021
Nadzór inwestorski nad przebudową ul. Słonecznej
Świadczenie usług utrzymania czystości w pomieszczeniach Urzędu Miasta
Kołobrzeg ul,. Ratuszowa 12 i Armii Krajowej 12
Pełnienie nadzoru archeologicznego oraz przeprowadzenie koniecznych
badań archeologicznych nad robotami budowalnymi w ramach projektu
budowy instalacji kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie
przyjmowania, przemieszczania i doręczania do każdego miejsca w kraju i za
granicą przesyłek listowych i paczek pocztowych i kurierskich
Przebudowa alejek parkowych w Parku im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
w Kołobrzegu
Wykonanie opinii geotechnicznej na potrzeby budowy bazy Komunikacji
Miejskiej w Kołobrzegu
Dostawa 11 sztuk roll-up w ramach projektu PRZEDSZKOLA DLA WSZYSTKICH
- rozszerzenie oferty dla edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem
dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia
Dostawa naklejek, ulotek i plakatów dla Gminy Miasto Kołobrzeg w ramach
projektu PRZEDSZKOLA DLA WSZYSTKICH - rozszerzenie oferty dla edukacji
przedszkolnej 4.9 MB PdfDrukujPowrótKontakt Strona główna Aktualności
Imprezy Mieszkaniec Symbolika Miasta Urząd
Dostawa i montaż na działce nr 43/7 obręb 4 w Kołobrzegu (dojście do mola)
trzech sztuk automatycznych słupków blokujących
Przygotowanie kopert dowodowych do archiwizacji
Połączenie i podział 6 działek na 12 nieruchomościach oraz podział 2 działek
na 4 nieruchomości położonych w Kołobrzegu przy ul. Morawskiego
Przygotowanie kopert dowodowych do archiwizacji
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu - Budowa boiska
wielofunkcyjnego na Oś. Radzikowo w Kołobrzegu
Dostawa wraz z montażem oraz utrzymaniem pojemników na karmę dla
ptaków "Ptasi bufet"
Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok - warsztaty
ogrodnicze i kulinarne - zdrowo ogrodowo
Dostawa syren alarmowych dla Miejskiego Systemu Wykrywania i
Alarmowania
Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok pn. „Projekt Bądź
człowiekiem – podaj łapę – Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej
nad kotami wolno żyjącymi z terenu miasta Kołobrzeg w 2020 roku"
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu - budowa kanału deszczowego
w rejonie ulicy Śliwińskiego w Kołobrzegu wraz z wylotem do Kanału
Drzewnego
Rozeznanie rynkowe - świadczenie pomocy w zakresie dochodzenia opłat
administracyjnych za nieuiszczanie opłaty za parkowanie w SPP w Kołobrzegu
posiadaczy aut zarejestrowanych w RFN
Świadczenie usługi porządkowania i archiwizacji dokumentów w Urzędzie
Miasta Kołobrzeg
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kresowej w
Kołobrzegu
Projekt Bądź człowiekiem – podaj łapę – sterylizacja i kastracja kotów wolno
żyjących (dzikich) w roku 2020
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Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania budowy
nowego schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego
Kompleksowa organizacja i koordynacja Pikniku rodzinnego w Podczelu pn.
"Pożegnanie lata" - realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kresowej w
Kołobrzegu
Dostawa ławek parkowo - miejskich dla Gminy Miasto Kołobrzeg
Realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego pod nazwą: Nie gramy nurkujemy! – darmowe lekcje nurkowania dla dzieci i młodzieży
Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych
Wykonanie dokumentacji pojektowej dla zadania: "Przebudowa odcinka
kanalizacji deszczowej w ul. Lazurowej"
Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn:
"Przebudowa ul. Rybackiej w Kołobrzegu"
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji terenu
zielonego położonego przy ul. Basztowej
Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - montaż
wyposażenia do profesjonalnego, bezpiecznego, certyﬁkowanego placu
zabaw
Utrzymanie porządku i czystości na terenie Cmentarza wojennego w
Kołobrzegu
Wykonanie i montaż tablic
Dostawa i wymiana 11 sztuk okien wraz z parapetami zewnętrznymi i
wewnętrznymi w budynku Urzędu Miasta Kołobrzeg
Jednorazowa wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw Gminy
Miasto Kołobrzeg
Wykonanie dokumentacji projektowej (budżet obywatelski) - budowa boiska
wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem, jako I etap budowy Placu Muzyków na
Osiedlu Radzikowo w Kołobrzegu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Eksploatacja i utrzymanie obiektów małej architektury wodnej
Podział nieruchomości położonej w Kołobrzegu
Dostawa prasy codziennej i wydawnictw specjalistycznych w 2020 r.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: budowa zbiornika
retencyjnego dla ścieków opadowych odprowadzanych z Dzielnicy
Wschodniej poprzez rów S-8 do rzeki Stramniczki w rejonie ul. Orlej Kaszubskiej
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę toalety publicznej
zlokalizowanej w Parku im. Jedności Narodowej w Kołobrzegu wraz z
pełnieniem nadzoru autorskiego
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji terenu
zielonego położonego przy ul. Basztowej
Opracowanie operatu wodnoprawnego na pobór wody z rzeki Parsęta, celem
zasilenia kaskady wodnej przy ul. Emilii Gierczak wraz ze zmianą sposobu
zasilania (przebudowa wlotu) oraz uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego
Świadczenie usługi związanej z utrzymaniem w drożności odwodnienia dróg
gminnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg
Opracowanie naukowe dla zadania "Analiza transgranicznej turystyki
rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy
rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania"
Organizacja wyjazdu studyjnego do Holandii w ramach projektu "KOŁOBRZEG.
HUMAN, PART and SPACE"
Wykonanie zdjęć lotniczych dla obszaru miasta Kołobrzeg i opracowanie na
ich podstawie dwóch ortofotomap RGB wraz z chmurą punktów
Odbiór, Transport i niszczenie dokumentacji z Urzędu Miasta Kołobrzeg oraz
sprzętu elektronicznego i komputerowego, zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych
Opracowanie prognozy skutków ﬁnansowych
Świadczenie usługi polegającej na czyszczeniu/myciu wiat przystanków
komunikacyjnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta
Kołobrzeg w roku 2020
Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy
Wskazanie źródeł zasilania udokumentowanych złóż torfu leczniczego
(borowiny) Kołobrzeg I (złoże południowe) oraz Kołobrzeg II (złoże północne)
oraz ich zlewni, a także wskazanie zagrożeń oraz wyznaczenie ewentualnych
stref tzw. ochronnych złóż
Utrzymanie Miejskich Stacji Minielektroodpadów (MSM) zlokalizowanych na
terenie Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2020
Dostawa środków chemicznych do Urzędu Miasta Kołobrzeg w 2020 roku
Utrzymanie w nienagannym stanie dziedzińca i schodów Ratusza Miejskiego
oraz czyszczenie fos i rynien we wskazanych obiektach Urzędu Miasta
Kołobrzeg
Odbiór, transport i niszczenie dokumentacji z Urzędu Miasta Kołobrzeg oraz
sprzętu elektronicznego i komputerowego, z godnie z ustawą o ochronie
danych osobowych
Przebudowa ul. Jaśminowej – dokumentacja projektowa
Wykonanie inwentaryzacji drzew/krzewów kolidujących z budową promenady
na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do
skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. Wschodnią w Kołobrzegu wraz z
uzyskaniem decyzji na ich wycinkę
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy miejsca rekreacyjnowypoczynkowego dla mieszkańców w Parku im. gen. Jana Henryka
Dąbrowskiego w Kołobrzegu
Nadzór inwestorski nad zadaniem "Przebudowa ul. Zwycięzców i 18 Marca w
Kołobrzegu"
Budowa odcinka sieci oświetleniowej w Podczelu przy ul. Ostrobramskiej oraz
instalacji fotowoltaicznej - wykonanie dokumentacji
Likwidacja dzikich wysypisk i odpadów- na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: montaż urządzeń
zabawowych wraz z nawierzchnią bezpieczną na placach zabaw przy szkołach
podstawowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasto
Kołobrzeg INT 52 „ZDwZG"
Wykonanie odłowu wraz z uśmierceniem dzików na terenie Gminy Miasta
Kołobrzeg
Opracowanie dokumentacji na wskazanie źródeł zasilania oraz zlewni
udokumentowanych złóż torfu leczniczego
Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej wskazanych egzemplarzy drzew
rosnących na terenie miasta Kołobrzeg
Usługi cateringowe w ramach projektu „KOŁOBRZEG. HUMAN, PART and
SPACE” Część 1
Świadczenie usługi polegającej na odbiorze przeterminowanych leków w roku
2020
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Usługa utrzymania w sprawności technicznej iluminacji Ratusza, Baszty
Prochowej, Latarni Morskiej i Pomnika Sanitariuszki w Kołobrzegu
Dostawa papieru ksero do Urzędu Miasta Kołobrzeg w 2020 roku
Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Miasta Kołobrzeg w 2020 roku
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dla Gminy
Miasto Kołobrzeg wraz z wymianą aparatów telefonicznych i bezprzewodowy
Internet
Konserwacja i utrzymanie w ciągłej sprawności sygnalizatorów świeltnych
usytuowanych w skrzyżowaniach ulic: Solnej - Bałtyckiej - Śliwińskiego oraz
Solnej - Warzelniczej - Zygmuntowskiej w Kołobrzegu
Wykonanie usługi weterynaryjnej - sterylizacja i kastracja kotów wolno
żyjących (dzikich) w roku 2020
Świadczenie usług telekomunikacyjnych - telefony stacjonarne w okresie od
01.01.2020 r. do 31.01.2022 r.
Organizacja, koordynacja i przeprowadzenie imprezy plenerowej pn.
"Kołobrzeski Sylwester 2020"
Dostawa i montaż rzeźby Zosi z poematu "Pana Tadeusz" oraz głazu
kamiennego
Dostawa mebli do Klubu Seniora
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu 300 m kolektora
deszczowego dn 800 mm zlokalizowanego na terenie PKP w rejonie ul.
Okopowej w Kołobrzegu
Wytyczenie ścieżki rowerowej w Kołobrzegu
Dostawa wyposażenia kuchennego na potrzeby realizacji projektu INT 52
„ZDROWE DZIECI W ZDROWYCH GMINACH/GESUNDE KINDER IN GESUNDEN
KOMMUNEN
Wykonanie projektów nasadzeń roślinności wieloletniej wybranych terenów
zieleni miasta Kołobrzeg
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt domowych oraz rannym dzikim ptakom w roku
2020
Zbieranie padłych zwierząt wolno żyjących (dzikich) o masie powyżej 50 kg
oraz odbiór, wywóz i unieszkodliwienie padłych zwierząt bezdomnych
domowych i wolno żyjących (dzikich) z terenu miasta Kołobrzeg na rok 2020
Dzierżawa słupów ogłoszeniowych
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania
terenu siłowni zewnętrznej wraz z nawierzchnią wykonaną z gumowych mat
przerostowych położonej w Kołobrzegu przy ul. Trzebiatowskiej
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wesołej i ul.
Słonecznej
Realizacja zadania "Lokalna diagnoza problemów społecznych na terenie
Gminy Miasto Kołobrzeg"
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: budowa miejsc
postojowych przy ul. Kupieckiej/Okopowej w Kołobrzegu wraz z odwodnieniem
i oświetleniem
Wykonanie dokumentacji projektowej prac budowlano - konserwatorskich
elewacji zewnętrznej wraz z tarasami oraz iluminacji "Latarni Morskiej"
Dostawa wyposażenia kuchennego na potrzeby realizacji projektu INT 52
"ZDROWE DZIECI W ZDROWYCH GMINACH/GESUNDE KINDER IN GESUNDEN
KOMMUNEN"
Dostawa wyposażenia dla Miejskiego Systemu Wykrywania i Alarmowania
Dostawa ławek parkowo - miejskich dla Gminy Miasto Kołobrzeg
Usługa biegłego rewidenta polegająca na zbadaniu sprawozdań
okresowych, rocznych oraz końcowego dotyczących projektu "KOŁOBRZEG.
HUMAN, PART and SPACE"
Wykonanie projektu budowlanego: prace budowlano – konserwatorskie przy
"Bastionie Magdeburg"
Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją
"Przebudowa ul. Wschodniej w Kołobrzegu"
Dostawa wyposażenia kuchennego na potrzeby realizacji projektu INT 52
"ZDROWE DZIECI W ZDROWYCH GMINACH/GESUNDE KINDER IN GESUNDEN
KOMMUNEN"
Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w pomieszczeniach CSS
Opracowanie koncepcji architektonicznej mola w Podczelu w Kołobrzeg
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: „Budowa
Przedszkola Miejskiego przy ul. Radomskiej w Kołobrzegu w systemie
zaprojektuj i wybuduj"
Dostawa mebli do Urzędu Miasta Kołobrzeg
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją "Przebudowa toalety przy
Molo w Kołobrzegu
Dostarczenie platformy / systemu informatycznego "Generator wniosków"
Wykonanie ekspertyzy budowlano-konserwatorskiej budynku garnizonowegomagazynu, ob. nieużytkowanego z początku XX w. zlokalizowanego na działce
nr 225/8 obręb 11
Wykonanie projektu budowlanego - prace budowlano - konserwatorskie przy
"Bastionie Magdeburg"
Dostawa ekologicznych gadżetów edukacyjnych
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją "Przebudowa ul. Basztowej
w Kołobrzegu"
Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu
dzwon na papier dla Gminy Miasto Kołobrzeg
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia oraz
pomieszczeń po byłej kawiarni ADABAR w budynku Ratusza w Kołobrzegu
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Żłobka Miejskiego
KRASNAL
Dostawa ekologicznych gadżetów edukacyjnych
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy strzelnicy sportowej
Opracowanie prognoz skutków ﬁnansowych uchwalenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg
Opracowanie koncepcji utwardzenia alejki w zabytkowym Parku im. Jedności
Narodowej w Kołobrzegu
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania - przebudowa odcinka
kanalizacji deszczowej w ul. Lazurowej
Pełnienia pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją
"Przebudowa ul. Czarnieckiego w Kołobrzegu"
Pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją "Przebudowa ul. Wschodniej w
Kołobrzegu"
Usługa biegłego rewidenta polegająca na zbadaniu sprawozdań
okresowych, rocznych oraz końcowego dotyczącego projektu "Kołobrzeg.
Human, Part and Space"
Opracowanie i wyświetlanie reklam związanych z projektem "KOŁOBRZEG.
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HUMAN, PART and SPACE"
Budowa, opracowanie i wdrożenie strony internetowej projektu:
"KOŁOBRZEG. HUMAN, PART and SPACE." pod adresem www.gis.kolobrzeg.pl
Realizacja zadania pod nazwą "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia
pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg w latach 2019-2024"
Realizacja zadania pod nazwą "Zdrowszy Kołobrzeg - wczesne wykrywanie
nowotworów szyjki macicy"
Realizacja zadania pod nazwą "Zdrowszy Kołobrzeg – proﬁlaktyka
nowotworów prostaty"
Realizacja zadania pod nazwą "Zdrowszy Kołobrzeg - wczesne wykrywanie
nowotworów piersi"
Projekt i wykonanie wiaty drewnianej z murowanym grillem na placu przy ul.
Ostrobramskiej w Kołobrzegu
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rewitalizacja Parku Fredry
w Kołobrzegu"
19.06.2019 r. - świadczenie stałej obsługi prawnej Urzędu Miasta Kołobrzeg
13.05.2019 r. - wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 29 egzemplarzy
wybranych drzew, znajdujących się na terenach zieleni miasta Kołobrzeg
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przejść dla pieszych
Organizacja i przeprowadzenie szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców
Gminy Miasto Kołobrzeg w wieku powyżej 67 lat na sezon 2019/20
Organizacja i przeprowadzenie badań w kierunku osteoporozy
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i
paliwa gazowe dla Gminy Miasto Kołobrzeg
Opracowanie i wyświetlanie reklam związanych z realizacją projektu
"KOŁOBRZEG. HUMAN, PART and SPACE"
Prowadzenie zajęć tematycznych ciało / odżywianie / ruch na potrzeby
realizacji projektu "ZDROWE DZIECI W ZDROWYCH GMINACH / GESUNDE
KINDER IN GESUNDEN KOMMUNEN"
Zaprojektowanie i wykonanie konserwacji bieżącej elewacji zewnętrznej
Fortu Ujście
Dostawa i montaż wyposażenia strefy seniora na Placu Trzech Pokoleń przy
ul. Lazurowej w następujące elementy: stoliki do gry w szachy / warcaby wraz
z siedziskami oraz stół do tenisa stołowego / ping – ponga wolnostojący
Projekt i wykonanie wiaty drewnianej z murowanym grillem na placu przy ul.
Ostrobramskiej w Kołobrzegu (osiedle Podczele)
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Rewitalizacja Parku im. 3
Dywizji Piechoty w Kołobrzegu"
Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania "Budowa
przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i
zapleczem socjalno - konsumpcyjnym"
Usługa polegająca na niszczeniu barszczu Sosnowskiego
Zakup 1 sztuki masztu z włókna szklanego z kluczykiem wraz z dostawą i
montażem
Opracowanie dokumentacji technicznej wymiany stopni i podestów na
kładce dla pieszych nad torami kolejowymi PKP w Kołobrzegu oraz
pomalowania skorodowanej konstrukcji stalowej
07.05.2019 r. - opracowanie projektu graﬁcznego narzędzi programu
Kołobrzeska Karta Mieszkańca
Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu: budowa
dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 6 Dywizji Piechoty w
Kołobrzegu wraz z infrastrukturą
Wykonanie usługi w zakresie druku i ekspozycji kampanii wizerunkowej
Miasta Kołobrzeg 2019 w przestrzeni miejskiej Kołobrzegu na podstawie
projektów przekazanych przez Zamawiającego
Wykonanie dwóch operatów wodnoprawnych i uzyskanie pozwoleń
wodnoprawnych
Wykonanie odłowu wraz z uśmierceniem dzików na terenie Gminy Miasta
Kołobrzeg
Wykonanie uczytelnienia napisów na terenie Cmentarza Wojennego oraz
Cmentarza Jeńców Francuskich w Kołobrzegu
Przygotowanie projektów materiałów promocyjnych i informacyjnych dla
Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2019 wraz z roczną opieką graﬁczną
Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i
paliwa gazowe dla Gminy Miasto Kołobrzeg
Opracowanie projektu graﬁcznego narzędzi oraz realizacja kampanii
informacyjno - promocyjnej programu "Kołobrzeska Karta Mieszkańca"
Opracowanie dokumentacji technicznej "Wymiany stopni i podestów na
kładce dla pieszych nad torami kolejowymi PKP w Kołobrzegu oraz
pomalowania skorodowanej konstrukcji stalowej (w obrębie wymienianych
stopni i podestów)"
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: przebudowa ul.
Rybackiej w Kołobrzegu
Nadzór inwestorski na zadaniu "Przebudowa ul. Orłowskiego"
Remont mostku w Parku im. Gen. J.H. Dąbrowskiego
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie - budowa oświetlenia na
wybranych ulicach
Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nada zadaniem
"Przebudowa ul. Perłowej w Kołobrzegu"
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ﬁlii biblioteki, świetlicy i
parkingu przy ul. Żółkiewskiego
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń z
przeznaczeniem na świetlicę i Klub Seniora na ul. Koszalińskiej
Jednorazowa wymiana piasku w piaskownicach
Świadczenie usługi ochrony ﬁzycznej obiektu i pomieszczeń Centrum Spraw
Społecznych przy ul. Okopowej 15A w Kołobrzegu
Pełnienie pełno branżowego nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót
budowlanych związanych z zadaniem: budowa parkingu, drogi dojazdowej
oraz placów manewrowych przy ul. Kasprowicza
Usługi prawnicze obejmujące kompleksową obsługę prawną Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
Usługa czyszczenia - mycia wiat przystanków komunikacyjnych wraz ze
słupami multimedialnymi zlokalizowanych w granicach administracyjnych
miasta Kołobrzeg
Wykonanie zdjęć lotniczych dla obszaru miasta Kołobrzeg i opracowanie na
ich podstawie ortofotomapy oraz chmury punktów
Sporządzenie programu rehabilitacji dla seniorów miasta Kołobrzeg na lata
2019 - 2023
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Armii Krajowej na
odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego
Opracowanie dokumentacji technicznej "Budowy miejsc postojowych na
działkach nr 29/3 i 29/9 obręb 11 przy ul. Zygmuntowskiej w Kołobrzegu"
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Porządkowanie terenów leśnych – pozyskanie drewna z terenów "Ls"
Opracowanie dokumentacji technicznej „Wymiany nawierzchni bitumicznej w
ul. Warcisława III w Kołobrzegu wraz z remontem kanalizacji deszczowej”
Likwidacja dzikich wysypisk i odpadów
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg przy ul.
Mazowieckiej
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska na lata 2019 – 2022 dla Miasta
Kołobrzeg z perspektywą na lata 2023 - 2026, prognoza oddziaływania na
środowisko przedmiotowej aktualizacji Programu Ochrony Środowiska oraz
raport z realizacji POŚ za lata 2017-2018
Świadczenie usług utrzymania czystości w pomieszczeniach Urzędu Miasta
Kołobrzeg
Dzierżawa słupów ogłoszeniowych
Opracowanie dokumentacji operatów wodnoprawnych na odprowadzenie
wód opadowych
Zakup sprzętu komputerowego - laptopy
Zakup sprzętu komputerowego - tablica interaktywna
Zakup sprzętu komputerowego - komputery
Dostawa środków chemicznych do Urzędu Miasta Kołobrzeg w 2019 roku
Dostawa papieru ksero do Urzędu Miasta Kołobrzeg w 2019 roku
Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Miasta Kołobrzeg w 2019 roku
Usługa utrzymania w sprawności technicznej iluminacji Ratusza, Baszty
Prochowej, Latarni Morskiej i Pomnika Sanitariuszki
Bieżące utrzymanie pojemników na odchody zwierzęce zlokalizowanych na
terenie nieruchomości Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2019
Utrzymanie Miejskich Stacji Minielektroodpadów (MSM) zlokalizowanych na
terenie Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2019
Dostawa prasy codziennej i wydawnictw specjalistycznych
Zakup sprzętu komputerowego - laptopy
Dostawa wraz z montażem w Parku im. Generała J. H. Dąbrowskiego 4 szt.
stołów piknikowych wraz z siedziskami oraz 4 szt. stolików do gry w szachy
Wykonanie ekspertyzy dot. możliwości obniżenia poziomu wód gruntowych na
terenie projektowanego cmentarza komunalnego
Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją
"Przebudowa ścieżki rowerowej na przedłużeniu ul. Arciszewskiego
Utrzymanie w ciągłej sprawności sygnalizatorów świetlnych
Wykonanie usługi weterynaryjnej – sterylizacja i kastracja kotów
wolnożyjących (dzikich)
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt domowych oraz rannym dzikim ptakom w roku
2019
Usługa produkcji materiałów promocyjnych dla Punktu Informacji
Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg
Promocja projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu"
Brakowanie drewna na pniu w zakresie wywrotów, wyłomów i drzew
obumarłych
Dostawa i montaż sprzętu dydaktycznego - projekt "Równy Start"
Opracowanie prognozy skutków ﬁnansowych uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg Uzdrowisko Wschód - ul. H. Kołłątaja i A. Fredry wraz z ul. H. Kołłątaja
Zbieranie padłych zwierząt wolno żyjących (dzikich) o masie powyżej 50 kg
oraz odbiór, wywóz i unieszkodliwienie padłych zwierząt bezdomnych
domowych i wolno żyjących (dzikich) z terenu miasta Kołobrzeg na rok 2019
Dostawa sprzętu TIK dla potrzeb realizacji rządowego programu rozwijania
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
technologii informacyjno - komunikacyjnych AKTYWNA TABLICA
Opracowanie dokumentacji na zadanie - przebudowa ul. Obrońców
Westerplatte
Wykonanie map do celów projektowych dla terenów rekreacyjnych
Wykonanie remontu 5 sztuk wiat przystankowych wraz z ich montażem na
terenie miasta Kołobrzeg
Nadzór inwestorski na zadaniu "Przebudowa i remont istniejącego budynku
toalety publicznej przy ul. Reymonta w Kołobrzegu"
Wykonanie i zamontowanie 3 sztuk tablic informacyjnych przy rzeźbie
plenerowej "Macierzyństwo"
Wykonanie prac związanych z wycinką drzew oraz wykonaniem nasadzeń
kompensacyjnych
Opracowanie projektu doraźnego zabezpieczenia przed osunięciem
awaryjnych odcinków partii muru kamienno - ceglanego stanowiącego
element obiektu fortyﬁkacyjnego Bastion Magdeburg
Nadzór inwestorski zadania "Budowa kanalizacji deszczowej
nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią w
Kołobrzegu - odcinek od ul Wschodniej do komory K3"
Dostawa sprzętu TIK do realizacji programu "Aktywna tablica"
Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej wskazanych egzemplarzy drzew
Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej wskazanych egzemplarzy drzew
Wykonanie ekspertyzy i oceny stanu technicznego 6 kominów w budynku
Ratusza Miejskiego w Kołobrzegu wraz z opracowaniem dokumentacji
naprawy i remontu oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
Opracowanie projektu doraźnego zabezpieczenia przed osunięciem
awaryjnych odcinków partii muru kamienno - ceglanego stanowiącego
element obiektu fortyﬁkacyjnego Bastion Magdeburg
Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa 5 sztuk tablic informacyjnych z
Regulaminem korzystania z fontann i terenu przy fontannach miejskich w
Kołobrzegu
Wykonanie prognozy skutków ﬁnansowych uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego "Nr 8 - Uzdrowisko Zachód" dla obszarów
położonych na zakończeniu ul. K.Arciszewskiego oraz przy zbiegu ulic
Świerkowej i Wylotowej
Dostawa wraz z transportem słupów ogłoszeniowych przeznaczonych do
ustawienia na terenie miasta Kołobrzeg
Wykonanie strony internetowej o zabytkach
Wykonanie tablicy Miasta Partnerskie
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy miejsc postojowych przy ul.
Kupieckiej
Aktualizacja obmiarów oraz zaprojektowanie wiosennych i letnich
dywanowych rabat kwiatowych
Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 28 egzemplarzy wybranych drzew
Dostarczenie wózków inwalidzkich
Opracowanie dokumentacji 2 operatów wodnoprawnych na odprowadzenie
wód opadowych
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Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją:
Rozbudowa ulicy Łopuskiego - budowa ścieżki rowerowej
Wymiana drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami
Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Gdańskiej
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na zadanie: budowa sali
gimnastycznej przy SP nr 5
Wykonanie ekspertyzy i oceny stanu technicznego 6 kominów w budynku
Ratusza Miejskiego
Wykonanie zdjęć lotniczych dla obszaru miasta Kołobrzeg i opracowanie na
ich podstawie ortofotomapy
Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Perłowej
Wykonanie zagospodarowania w zieleń gazonów zlokalizowanych w pasie
drogowym ul. Gierczak
Usługa polegająca na niszczeniu barszczu Sosnowskiego
Wykonanie usługi w zakresie druku i ekspozycji kampanii wizerunkowej
Klimatyczny Kołobrzeg 2018 w przestrzeni miejskiej Kołobrzegu na podstawie
projektów przekazanych przez Zamawiającego
Przygotowanie projektów materiałów promocyjnych i informacyjnych dla
Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2018 wraz z roczna opieką graﬁczną
Sprzedaż i dostawa 6 sztuk wielofunkcyjnego urządzenia kuchennego na
potrzeby realizacji projektu "ZDROWE DZIECI W ZDROWYCH
GMINACH/GESUNDE KINDER IN GESUNDE KOMMUNEN"
Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Orłowskiego
Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Basztowej
Wymiana piasku w piaskownicach
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic polegająca na
budowie oświetlenia przejść dla pieszych
Nadzór inwestorski nad zadaniem „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w
ulicy Starynowskiej jako połączenie dzielnic miasta i zapewnienie bezpiecznej
drogi do szkół i pracy, odcinek od ul. Kossaka do ul.
Michałowskiego/Akacjowa w Kołobrzegu”
Porządkowanie terenów leśnych - pozyskanie drewna z 63 drzew
Przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych z elementami diagnozy
społeczno - gospodarczej poprzedzających przygotowanie Gminnego
Programu Rewitalizacji dla Miasta Kołobrzeg na lata 2018-2028
Sprzedaż i dostawa 6 sztuk wielofunkcyjnego urządzenia kuchennego na
potrzeby realizacji projektu „ZDROWE DZIECI W ZDROWYCH
GMINACH/GESUNDE KINDER IN GESUNDE KOMMUNEN”
Wykonanie przestrzennych dekoracji wielkanocnych na wskazanych terenach
zieleni
Zakup sprzętu komputerowego
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Przeprowadzenie badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych
naturalnych surowców leczniczych
Wymiana ogrodzenia terenu Przedszkola nr 10 w Kołobrzegu
Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Gnieźnieńskiej w
Kołobrzegu
Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie
zespołu parkingów ogólnodostępnych
Opracowanie dokumentacji projektowej kanału ulgi w rejonie ulic Łopuskiego
i Śliwińskiego
Likwidacja „dzikich wysypisk” i inne prace związane z przeciwdziałaniem
skażeniom środowiska na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dla Gminy
Miasto Kołobrzeg i Przedszkoli Miejskich wraz z wymianą aparatów
telefonicznych i bezprzewodowy internet
Dzierżawa słupów ogłoszeniowych będących własnością Gminy Miasto
Kołobrzeg zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta
Dostawa papieru ksero do Urzędu Miasta Kołobrzeg w 2018 roku
Dostawa środków chemicznych do Urzędu Miasta Kołobrzeg w 2018 roku
Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Miasta Kołobrzeg w 2018 r.
Dostawa sprzętu sportowego dla 6 szkół podstawowych z terenu Gminy
Miasto Kołobrzeg, służącego do realizacji projektu edukacyjnego INT52
"ZDROWE DZIECI W ZDROWYCH GMINACH"
Opracowanie właściwości leczniczych klimatu, stanu sanitarnego powietrza,
poziomów hałasu i pól elektromagnetycznych oraz ich oceny
Dostawa papieru ksero do Urzędu Miasta Kołobrzeg w 2018 r.
Bieżące utrzymanie pojemników na odchody zwierzęce zlokalizowanych na
terenie nieruchomości Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2018
Pełnienie nadzoru inwestorskiego robót budowlanych związanych z
zadaniem: przebudowa łącznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1 Maja
Usługa polegająca na sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących (dzikich)
Konserwacja ulicznej sygnalizacji świetlnej w skrzyżowaniu ulic: Solnej,
Bałtyckiej i Śliwińskiego oraz Solnej, Zygmuntowskiej i Warzelniczej w
Kołobrzegu
Usługa utrzymania w sprawności technicznej iluminacji Ratusza, Baszty
Prochowej, Latarni Morskiej i Pomnika Sanitariuszki w Kołobrzegu
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na zadanie: przebudowa
ul. Portowej
Zaprojektowanie i wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych do
promocji projektu "RÓWNY START - zwiększenie dostępu do edukacji
przedszkolnej dla dzieci 3 i 4 - letnich oraz dzieci z niepełnosprawnościami na
terenie Gminy Miasto Kołobrzeg"
Usługa polegająca na sterylizacji | kastracji kotów wolno żyjących (dzikich)
Dostawa prasy
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt domowych oraz rannym dzikim ptakom w roku
2018
Audyt instalacji oświetleniowych
Opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego
budowy ciągu pieszo jezdnego stanowiącego dojście do zejścia na plażę w
rejonie ul. Plażowej w Kołobrzegu
Obsługa prawna inwestycji realizowanych przy udziale inwestora
zewnętrznego - wzniesienie i uruchomienie obiektu do spędzania czasu
wolnego
Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu
Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją "Budowa
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kołobrzegu"
Wycinka drzew i krzewów dla potrzeb budowy Bazy Komunikacji Miejskiej
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt domowych oraz rannym dzikim ptakom w roku
2018
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Wykonanie i montaż tablic informacyjnych o zabytkach Kołobrzegu
Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku - Baszty
Więziennej w Kołobrzegu
Organizacja i przeprowadzenie szczepień przeciwko pneumokokom
Dostawa zielonych ładowarek
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zespołu parkingów przy ul.
Kasprowicza w Kołobrzegu
Prace konserwacyjne oraz porządkowe przy tablicach informacyjnych o
zabytkach Kołobrzegu
Brakowanie drewna na pniu, w zakresie wywrotów, złomów i drzew
obumarłych
Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej "Kołobrzeg za 50%"
Wykonanie nowego ogrodzenia Przedszkola nr 10 w Kołobrzegu
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zejścia na plażę w rejonie ul.
Plażowej w Kołobrzegu
Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej wskazanych egzemplarzy drzew
rosnących w pasach drogowych dróg gminnych na terenie miasta Kołobrzeg
Prace konserwacyjne oraz porządkowe przy tablicach informacyjnych o
zabytkach Kołobrzegu
Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją:
przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania
ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry
Nadzór inwestorski nad zadaniem "Przebudowa ul. Budowlanej w Kołobrzegu"
Wykonanie nowego ogrodzenia Przedszkola nr 6 w Kołobrzegu
Nadzór inwestorski na zadaniu: „Budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego
z zejściem na plażę zachodnią”
Wykonanie nowego ogrodzenia Żłobka Krasnal
Wykonanie nasadzeń zastępczych za wycinkę drzew przy realizacji
przebudowy ulic Gierymskich i Makowskiego
Opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowej budowy dróg ulic:
Michała Kazimierza Radziwiłła, Pawła Jana Sapiehy, Longinusa Podbipięty,
Jana Sobiepana Zamojskiego
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego w
rejonie ul. Orlej – Kaszubskiej w Kołobrzegu
Wykonanie zdjęć lotniczych miasta Kołobrzeg
Usługa transportowa Kołobrzeg - Berlin Pankow - Kołobrzeg
Nadzór inwestorski na zadaniu: Budowa Centrum przesiadkowego w ramach
projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu"
Pełnienie nadzoru inwestorskiego robót budowlanych związanych z zadaniem
„Budowa miejsc parkingowych przy ul. Lwowskiej w Kołobrzegu”
Usługa transportowa na trasie Kołobrzeg - Poznań
Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku - Baszty
Więziennej w Kołobrzegu
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania
terenu 3 placów zabaw
Dostawa mebli do Urzędu Miasta Kołobrzeg
Prace konserwacyjne oraz porządkowe przy tablicach informacyjnych o
zabytkach Kołobrzegu
Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji przedszkola przy ul.
Radomskiej w Kołobrzegu
Wykonanie instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej w budynku Żłobka
Krasnal w Kołobrzegu
Wykonanie prognoz skutków ﬁnansowych uchwalenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego części obszarów miasta Kołobrzeg
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przedłużenie
kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul.
Sułkowskiego
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na: przedłużenie
kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul.
Sułkowskiego
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przykrycie odcinka
rowu S-10
Pełnienie nadzoru inwestorskiego robót budowlanych związanych z zadaniem
„Przykrycie rowu systemu D-8 w Kołobrzegu”
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na zadanie "Projekt
małej obwodnicy tj. połączenia od ul. Kniewskiego do ul. Myśliwskiej w
Kołobrzegu" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Wykonanie tablicy pamiątkowej
Opracowanie programu prac konserwatorskich Fortu Ujście i Latarni
Morskiej w Kołobrzegu, zabytku wpisanego do rejestru zabytków
Wykonanie usługi polegającej na jednorazowej wymianie piasku w
piaskownicach
Wynajem długoterminowy nowego samochodu osobowego na potrzeby
Urzędu Miasta Kołobrzeg
Realizacja usługi polegającej na niszczeniu barszczu Sosnowskiego
rosnącego na terenach usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy
Miasto Kołobrzeg w 2017 r.
Świadczenie usługi archiwizacji dokumentacji Urzędu Miasta Kołobrzeg
Dostawa samochodu elektrycznego
Budowa, opracowanie i wdrożenie strony internetowej pod adresem
www.rewitalizacja.kolobrzeg.pl
Sporządzenie Programu Prac Konserwatorskich oraz koncepcji
architektonicznej remontu tarasu i zejścia do pomieszczeń kawiarni ADABAR
Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej budynku
AMFITEATRU wraz z ekspertyzą techniczną
Wynajem długoterminowy samochodu
Wykonanie materiałów geodezyjnych do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Wymiana 13 sztuk drzwi wewnętrznych w Urzędzie Miasta
Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn:
"Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela"
Wynajem długoterminowy nowego samochodu osobowego na potrzeby
Urzędu Miasta Kołobrzeg
31.03.2017 r. - remont dwóch toalet w ramach zadania "budowa toalet
publicznych
Wykonanie usługi w zakresie druku i ekspozycji kampanii wizerunkowej
Klimatyczny Kołobrzeg 2017 w przestrzeni miejskiej Kołobrzegu
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego na zadaniu "Przebudowa ul.
Czarnieckiego w Kołobrzegu"
Przeprowadzenie zbiórki odpadów z terenów nieruchomości zamieszkałych
oraz nieruchomości w części zamieszkałych oraz w części wykorzystywanych
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do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Miasto
Kołobrzeg
Nabór ofert dla podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa
wodnego
Wycinka drzew i krzewów kolidujących z realizacją zadania "Przebudowa
ścieżki rowerowej do Podczela" oraz wykonanie nasadzeń zastępczych
Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wewnętrznego przy ul. Unii
Lubelskiej
Usługa sterylizacji i kastracji kotów wolnożyjących (dzikich)
Wykonanie usługi weterynaryjnej – sterylizacja I kastracja kotów
wolnożyjących (dzikich).
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę (modernizację)
dachu budynku basenowego i socjalnego oraz nadzór autorski
Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia
rowerów oraz parkingi strategiczne Park & Ride – dokumentacje projektowe
Likwidacja "dzikich wysypisk" i inne prace związane z przeciwdziałaniem
skażeniom środowiska
Przygotowanie projektów materiałów promocyjnych i informacyjnych dla
Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2017 wraz z roczną opieką graﬁczną
Wykonanie prognoz skutków ﬁnansowych uchwalenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego części obszarów miasta Kołobrzeg
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę Żłobka
"Krasnal"
Dostawa środków chemicznych do Urzędu Miasta
Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miasta Kołobrzeg w 2017 roku
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc parkingowych
przy ul. Lwowskiej w Podczelu
Wycinka drzew kolidujących z realizacją zadania "Budowa centrum
przesiadkowego przy ul. Bałtyckiej i inwestycji towarzyszących"
Utrzymanie w nienagannym stanie dziedzińca i schodów Ratusza Miejskiego
oraz czyszczenie fos i rynien we wskazanych obiektach Urzędu Miasta
Kołobrzeg
Wykonanie zadania "Kompensacja mocy biernej w Urzędzie Miasta Kołobrzeg"
Świadczenie usługi ochrony ﬁzycznej obiektu i pomieszczeń Centrum Spraw
Społecznych
Świadczenie usługi ochrony budynków Urzędu Miasta Kołobrzeg
Usługa utrzymania w sprawności technicznej iluminacji Ratusza, Baszty
Prochowej, Latarni Morskiej i Pomnika Sanitariuszki w Kołobrzegu
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przelewu awaryjnego
kolektora deszczowego w ul. Łopuskiego w Kołobrzegu
Nadzór inwestorski na zadaniu "Budowa urządzeń wodnych w tym montaż
separatora paliw i olei – rejon ul. Orlej i Kaszubskiej w Kołobrzegu"
Wycinka drzew kolidujących z realizacją zadania "Budowa urządzeń wodnych"
Konserwacja ulicznej sygnalizacji świetlnej
Świadczenie usług telekomunikacyjnych
Opracowanie studium wykonalności projektu pn. "Przebudowa ulicy
Towarowej i odcinka ulicy Zdrojowej w Kołobrzegu"
Zakup ubrań strażackich specjalnych typu GARDA oraz butów gumowych
strażackich typu Strażak dla POSP TRYTON
Dostawa prasy do Urzędu Miasta Kołobrzeg
Dostawa mebli do Urzędu Miasta Kołobrzeg
Wymiana ogrodzenia z siatki na ogrodzenie panelowe w ul. Solnej, na
odcinku od mostu na kanale Drzewnym do ul. Bałtyckiej
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt domowych oraz rannym dzikim ptakom
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na zadanie "Przebudowa
ul. Ostrobramskiej w Podczelu"
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Przebudowa ul.
Gierymskich oraz części ul. Makowskiego w Kołobrzegu
Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej "Kołobrzeg za 50%"
Dostawa ławek parkowo - miejskich dla Gminy Miasto Kołobrzeg
Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej w
Kołobrzegu – nasadzenia kompensacyjne drzew
Utrzymanie tablic informacyjnych o doﬁnansowaniu zadań z UE i z innych
źródeł
Wykonanie zejścia na plażę dostosowanego dla osób niepełnosprawnych
przy Molo Spacerowym w Kołobrzegu
Dostawa ławek parkowo - miejskich dla Gminy Miasto Kołobrzeg
Doświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Łopuskiego
Wykonanie 2 sztuk tablic informacyjnych
Przeprowadzenie badań konserwatorskich Baszty Więziennej w Kołobrzegu,
zabytku wpisanego do rejestru zabytków
Przebudowa ul. Krzemienieckiej - nasadzenie kompensacyjnych krzewów
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu - przebudowa ulicy Emilii
Gierczak wraz z wymiana oświetlenia i remontem kanalizacji deszczowej
Zakup sprzętu komputerowego
Prace konserwacyjne oraz porządkowe przy tablicach informacyjnych o
zabytkach Kołobrzegu
Opracowanie projektu stabilizacji gruntu na terenie projektowanej bazy
Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu
Przygotowanie projektu i druk oraz dostawa kalendarzy trójdzielnych,
kalendarzy na biurko z notesami oraz kalendarzy książkowych z wklejkami dla
Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2017
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę ul.
Zwycięzców i 18 Marca w Kołobrzegu
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa łącznika od ul.
Artyleryjskiej do ul. 1-go Maja w Kołobrzegu”
Zwiększenie atrakcyjności transportu miejskiego w Kołobrzegu poprzez
budowę Centrum Przesiadkowego i inwestycji towarzyszących
Zapobieganie skutkom zanieczyszczenia środowiska, usuwanie skutków
(dzikie wysypiska)
Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. "Budowa
miejsc postojowych wraz z remontem drogi wewnętrznej i terenów przyległych
przy ul. Chodkiewicza 1 A-B oraz 3 A-B."
Przebudowa ul. Walki Młodych, Zwycięzców i 18 Marca w Kołobrzegu
Wykonanie inwentaryzacji sieci wodno-kanalizacyjnej w budynku Ratusza
Miejskiego w Kołobrzegu
Wymiana nawierzchni placu postojowego przy UM z naprawą fundamentów
przybudówek sali gimnastycznej oraz zabezpieczenie istniejącego drzewa
Organizacja i przeprowadzenie szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców
Gminy Miasto Kołobrzeg w wieku powyżej 67 lat na sezon 2016/2017.
Zakup, dostawa i montaż 10 sztuk wiat przystankowych oraz 7 sztuk słupków
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przystankowych
Dostawa 11 tablic informacyjnych w kołobrzeskich parkach
Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzedu Miasta
Kołobrzeg
Wymiana 9 sztuk drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami na parterze
budynku Urzędu Miasta Kołobrzeg
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na zadanie "Przebudowa
ul. Budowlanej"
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Zwycięzców i 18
Marca w Kołobrzegu
Wykonanie "budki strażniczej" w budynku Centrum Spraw Społecznych w
Kołobrzegu
Wycinka i przesadzenie drzew kolidujących z realizacją inwestycji Budowa
ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej w Kołobrzegu
Okresowa kontrola stanu sprawności technicznej obiektów budowlanych
zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie - przebudowa ul. Walki
Młodych, Zwycięzców, 18 Marca, Wojska Polskiego
Opracowanie diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru
potrzeb rewitalizacyjnych na obszarze miasta Kołobrzeg oraz wyznaczenie
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Odnowienie oznakowania poziomego grubowarstwowego masami
termoplastycznymi na II etapie inwestycji "Poprawa dostępności do portu od
strony lądu" - drogi i kolej
Dostawa urn wyborczych dla Gminy Miasto Kołobrzeg
Wymiana 9 sztuk drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami na parterze
budynku Urzędu Miasta Kołobrzeg
Przebudowa ul. Wschodniej w Kołobrzegu - projekt
Wykonanie usługi w zakresie przygotowania projektu (wraz z aktualizacją,
korektą) wydruku, wyklejenia planów miasta w przestrzeni miejskiej
Kołobrzegu
Wykonanie aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Kołobrzeg"
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: budowa dróg wraz z budową
kanalizacji deszczowej na osiedlu domów jednorodzinnych przy ulicy VI Dywizji
Piechoty (osiedle potop)
Nadzór inwestorski na zadaniu: przebudowa dojścia do istniejącego zejścia
na plażę przy ul. Arciszewskiego w Kołobrzegu
Przygotowanie projektu, druk oraz dostawa plakatów i ulotek z programem
imprez dla Gminy Miasto Kołobrzeg
Wykonanie usługi w zakresie przygotowania projektu, druku i ekspozycji
kampanii wizerunkowej Klimatyczny Kołobrzeg 2016
Zaproszenie do konsultacji i pomocy w przygotowaniu specyﬁkacji usługi
prawniczej
Usługa transportowa na trasie Kołobrzeg - Bad Oldesloe
Opracowanie projektu zagospodarowania terenów zielonych zlokalizowanych
w pasie drogowym ul. Walki Młodych w Kołobrzegu
Przygotowanie projektu i druk oraz dostawa dwustronnych map z opisem
atrakcji turystycznych dla Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2016
Wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kołobrzeg
Kompleksowa obsługa odbioru i niszczenia dokumentów oraz zużytego
sprzętu komputerowego
Wykonanie usługi polegającej na jednorazowej wymianie piasku w
piaskownicach
Budowa kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia ulicy: Zbowidowców i
Żeglarskiej (na odcinku od ul. Kapitańskiej do ul. Zbowidowców) w
Kołobrzegu wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg
Projekt i budowa Street Workout Park w parku im. Stefana Żeromskiego
Nadzór inwestorski nad inwestycją "Przebudowa ulic w streﬁe uzdrowiskowej
(strefa A) w Kołobrzegu Etap I ul. Norwida, ul. Korzeniowskiego, ul.
Raﬁńskiego"
Przebudowa ulicy Czarnieckiego w Kołobrzegu
Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenów usytuowanych w granicach
administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg
Przebudowa podwórka przy ul. Unii Lubelskiej 30 – 32 w Kołobrzegu
Dostawa mebli do Centrum Spraw Społecznych
Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Budowa
miejsc postojowych wraz z remontem drogi wewnętrznej i terenów przyległych
przy ul. Chodkiewicza 1A-B oraz 3A-B w Kołobrzegu.”
Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby "Budowy sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kołobrzegu"
Nadzór inwestorski na zadaniu "Przebudowa ul. Krzemienieckiej w
Kołobrzegu"
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i Internetu dla
Gminy Miasto Kołobrzeg i Przedszkoli Miejskich wraz z wymianą aparatów
telefonicznych
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na zadanie:
"Przebudowa ul. Gierymskich i ul. Makowskiego w Kołobrzegu"
Opracowanie projektów czasowej i stałej organizacji ruchu na drogach
gminnych i wewnętrznych m. Kołobrzeg w 2016 r.
Budowa Street Workout Park na osiedlu Ogrody w Kołobrzegu
Opracowania dokumentacji projektowej "Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza
w Kołobrzegu"
Badanie efektywności pracy w UM
Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu "Budowa kanalizacji
deszczowej na osiedlu domów jednorodzinnych przy ulicy VI Dywizji Piechoty
(osiedle Potop)"
Dostawa środków chemicznych do Urzędu Miasta Kołobrzeg w 2016 roku
Likwidacja "dzikich wysypisk" i inne prace związane z przeciwdziałaniem
skażeniom środowiska
Dostawa prasy dla Urzędu Miasta Kołobrzeg w 2016 roku
Dostawa papieru ksero do Urzędu Miasta Kołobrzeg w 2016 roku”
Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Miasta Kołobrzeg w 2016 roku
Przygotowanie projektu, składu, druku oraz dostawy katalogu informacyjno promocyjnego na temat molo spacerowego
Świadczenie usługi ochrony ﬁzycznej obiektu i pomieszczeń Centrum Spraw
Społecznych
Remont pomieszczeń biurowych w Ratuszu
Wykonanie niezbędnych czynności konserwacyjnych oraz naprawy uszkodzeń
nawierzchni typu TerraWay w ciągu rekreacyjnym w Parku im. S. Żeromskiego
w Kołobrzegu
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Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul.
Bałtyckiej w Kołobrzegu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Usługa utrzymania w sprawności technicznej iluminacji Ratusza, Baszty
Prochowej, Latarni Morskiej i Pomnika Sanitariuszki w Kołobrzegu
Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących - dzikich
Konserwacja ulicznej sygnalizacji świetlnej
Zbieranie padłych bezdomnych zwierząt domowych i wybranych gatunków
padłych zwierząt wolno żyjących
Zagospodarowanie terenu wewnętrznego przy ul. Wolności, 1-go Maja oraz
ul. Trzebiatowskiej
Świadczenie usług telekomunikacyjnych .
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy: Bosmańskiej, Marynarskiej,
Kapitańskiej i Żeglarskiej
Badanie morfodynamiki strefy brzegowej i przybrzeżnej w zachodniej części
Kołobrzegu
Wykonanie 3 sztuk tablic informacyjnych dla Placu Trzech Pokoleń
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt domowych oraz rannym dzikim ptakom
Wykonanie oceny dendrologicznej drzew
Sprzedaż i dostawa ławek parkowo / miejskich z drewna kompozytowego dla
Gminy Miasto Kołobrzeg
Projekt i budowa Street Workout Park w parku im. Stefana Żeromskiego
Wynajem, dostawa, montaż, uruchomienie, serwis i demontaż dekoracji
świątecznych dla Gminy Miasto Kołobrzeg
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ul.
Zdrojowej i odcinka ul. Mickiewicza
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy tarasu widokowo wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią
Konserwacja 3 par drzwi drewnianych Ratusza Miejskiego
Nadzór inwestorski na zadaniu: „Odbudowa odpływu do morza w km
330+750 w rejonie ul. Sułkowskiego w Kołobrzegu”
Nadzór inwestorski nad zadaniem "Budowa ścieżki rowerowej po byłym
torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej w Kołobrzegu w km 0+000 ÷ 0+348"
Wykonanie tomograﬁcznego badania i ekspertyz drzew – pomników przyrody
Wykonanie odlewu rzeźby wraz z postumentem na molo spacerowym
Sprzedaż i dostawa szczepionek przeciwko grypie - sezon 2015/2016
Pełnienie pełnobranżowego nadzoru nad inwestycją "Budowa Placu Trzech
Pokoleń w Kołobrzegu"
Dostawa mebli do Urzędu Miasta Kołobrzeg
Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego bazy
Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu
Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby Budowy Centrum
Koordynacji i Obsługi Plaży w Kołobrzegu
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę awaryjnego przelewu
Budowa urządzeń wodnych w tym montaż separatorów paliw i olei
Wyposażenie serwerowni w Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu
Dostawa mebli do Urzędu Miasta Kołobrzeg
Przygotowanie i przeprowadzenie pakietu medialnych dla projektów
"Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu"
Przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej promocji projektu
"Rewitalizacja molo spacerowego w Kołobrzegu"
Wykonanie remontu instalacji odgromowej na budynku Przedszkola nr 10 w
Kołobrzegu
Wykonanie teblicy informacyjnej
Przygotowanie i przeprowadzenie pakietów multimedialnych
Wykonanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę ul. Krzemienieckiej"
Opracowanie dokumentacji projektowej promenady
Konserwacja 3 par drzwi drewnianych Ratusza Miejskiego
Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie eventu na plazy centralnej
Obsługa techniczna koncertu na plaży przy molo
Projekt przebudowy dojścia do istniejącego zejścia na plażę przy ul.
Arciszewskiego
Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją
"Przebudowa Przedszkola Nr 10"
Pełnienie nadzoru inwestorskiego
Dostawa i montaż metalowych płotków w ilości 28 szt. na plac zabaw
położony w Kołobrzegu przy ul. Bogusława X stanowiącego ogrodzenie
Likwidacja tzw. "dzikich wysypisk" zlokalizowanych na nieruchomościach
Gminy Miasto Kołobrzeg
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej
Konserwacja sygnalizacji świetlnej
Dzierżawa pomieszczeń kuchni w Szkole Podstawowej nr 4
Dzierżawa sklepiku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu w
roku szkolnym 2015/2016
Przebudowa ulicy E. Gierczak wraz z zagospodarowaniem ciągu pieszego i
oświetleniem
Instalacja kolektorów słonecznych w Sp 6
Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej ppoż. w budynku Zespołu Szkół
Nr 2 w Kołobrzegu
Przebudowa ul. Radomskiej – etap II od ul. Lotniczej do ul. Jedności
Narodowej
Budowa oświetlenia ulicy Kujawskiej, Wielkopolskiej
Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznych wybranych terenów zieleni
miasta Kołobrzeg
Cyklinowanie podłóg drewnianych w budynku Ratusza Miejskiego w
Kołobrzegu
Chemiczne usuwanie barszczu Sosnowskiego
Opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto
Kołobrzeg
Wykonania usługi w zakresie druku i ekspozycji kampanii wizerunkowej
Klimatyczny Kołobrzeg 2015
Prowadzenie monitoringu mediów dla Gminy Kołobrzeg
Budowa oświetlenia istniejącego ciągu pieszego
Nadzór inwestorski nad zadaniem „Przebudowa ul. Wiosennej w Kołobrzegu”
Opracowanie dokumentacji 2 operatów w-p na odprowadzenie wód
opadowych wraz z pozyskaniem decyzji pozwoleń wodnoprawnych
Nadzór inwestorski na zadaniu „Budowa ulicy Krakusa i Wandy w Kołobrzegu
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na odcinku od ul. Tadeusza Kościuszki do
ul. Kasprowicza”
Jednorazowa wymiana piasku w piaskownicach usytuowanych na placach
zabaw
Regionalnego Centrum Innowacyjnej Administracji
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Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji deszczowej w ramach
zadania "Drogi na Osiedlu domków jednorodzinnych"
Opracowanie dokumentacji 2 operatów wodnoprawnych na odprowadzenie
wód opadowych
Wykonanie dokumentacji projektowej drenażu terenu, na którym zostanie
zrealizowana inwestycja „Budowa Placu Trzech Pokoleń”
Przygotowanie projektów materiałów promocyjnych i informacyjnych dla
Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2015 wraz z roczną opieką graﬁczną
Opracowanie przeglądów podstawowych obiektów mostowych nad ciekami
wodnymi w Kołobrzegu oraz uzupełnienie książek obiektów
Opracowanie projektów czasowej i stałej organizacji ruchu oraz pomiaru
natężenia ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych m. Kołobrzeg
Nadzór inwestorski nad "Zagospodarowaniem terenu wokół mola"
Przebudowa mostu drogowego na rzece Parsęcie - nadzór inwestorski
System wspierający proces zgłaszania i wyboru projektów do Kołobrzeskiego
Budżetu
Dostawa materiałów biurowych w 2015 dla Urzędu Miasta
Dostawa papieru ksero w 2015 dla Urzędu Miasta
Dostawa środków chemicznych w 2015 dla Urzędu Miasta
Usługa utrzymania w sprawności technicznej iluminacji Ratusza, Baszty
Prochowej, Latarni Morskiej i Pomnika Sanitariuszki w Kołobrzegu
Wykonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2015 – 2018
dla Miasta Kołobrzeg z perspektywą na lata 2019 - 2022
Udzielenie Gminie Miasto Kołobrzeg długoterminowego kredytu
Zbieranie padłych bezdomnych zwierząt domowych i wybranych gatunków
padłych zwierząt wolno żyjących
Wykonanie usługi weterynaryjnej – sterylizacja I kastracja kotów
wolnożyjących (dzikich)
Wykonanie projektu - remont wadliwego odcinka jezdni ul. Europejskiej
Zakup pojemników na psie odchody tzw. psich stacji
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt domowych oraz rannym dzikim ptakom
Zakup sprzętu komputerowego
Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniu biurowym
Wykonanie osłony na śmietniki
Cyklinowanie podłóg drewnianych w budynku Ratusza miejskiego w
Kołobrzegu
Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg
Wykonanie badań geologicznych pod budowę budynku Centrum
Innowacyjnej Administracji w Kołobrzegu
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul.
Bałtyckiej w Kołobrzegu
Realizacja nasadzeń drzew i krzewów na terenach nieruchomości Gminy
Miasto Kołobrzeg
Budowa oświetlenia drogowego ul. Stańczyka w Kołobrzegu
Montaż, serwis i demontaż dekoracji świątecznych na terenie Gminy Miasto
Kołobrzeg
Wynajem i dostawa dekoracji świątecznych
Odprowadzenie wód z kanalizacji deszczowej do morza w km 331+370 w
rejonie ul. Fredry w Kołobrzegu
Zakup elementów małej architektury przeznaczonych na tereny zieleni - 28
ławek parkowych
Wykonanie projektu na przebudowę ul. Towarowej i odcinka ul. Zdrojowej
Dostawa mebli dla Urzędu Miasta Kołobrzeg
Regionalne centrum innowacji administracji w Kołobrzegu
Przebudowa ul. Wiosennej
Budowa Placu Trzech Pokoleń - wykonanie badań geologicznych
Budowa Placu Trzech Pokoleń - wykonanie mapy do celów projektowych
Remont ścieżki rowerowej wzdłuż wydm z Kołobrzegu do Podczela, na odcinku
km 0+240 do 3+504
Sprzedaż i dostawa szczepionek przeciwko grypie - sezon 2014/15
Opracowanie dokumentacji projektowej na "Budowę ulicy Krakusa i Wandy w
Kołobrzegu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na odcinku od ul. Tadeusza
Kościuszki do ul. Kasprowicza”
Ogrodzenie szkoły w Gimnazjum Nr 1
Dostawa i montaż bariery wygrodzeniowej typu U12A wzdłuż ul. Solnej w
Kołobrzegu
Wykonanie projektu budowlanego (branża sanitarna) odwodnienia
fragmentu terenu przy Zespole Szkół nr 2
Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu
Wykonanie dokumentacji - budowa zatoki autobusowej przy ul. 6 Dywizji
Piechoty
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego na zadaniu - przebudowa Przedszkola
nr 10 w Kołobrzegu
Wykonanie badań geologicznych pod budowę parkingu przy ul. Bałtyckiej w
Kołobrzegu
03.07.2014 r. - wykonanie map do celów projektowych
07.07.2014 r. - Plac Trzech Pokoleń
Dzierżawa pomieszczeń kuchni w Sp Nr 4
Dzierżawa sklepiku w SP Nr 4
Sprawowanie proﬁlaktycznej opieki zdrowotnej (72os.)
Opracowanie i wdrożenie procedury partnerstwa publiczno - prywatnego
Zaprojektowanie i druk folderów informacyjnych
Przygotowanie raportu ewaluacyjnego
Szkolenie z zakresu gospodarowania odpadami
Szkolenie z zakresu - analiza ﬁnansowa w projektach unijnych
Wybór brokera ubezpieczeniowego
Dostarczenie oprogramowania: CorelDRAW X5 PL , CorelDRAW Graphics Suite
X4 SE PL oraz Adobe Premiere Elements 10 PL
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Microsoft Certiﬁed Technology
Specialist
Zorganizowanie i przeprowadzenie KURSU JĘZYKA MIGOWEGO
Przeprowadzenie badań klienckich w ramach projektu "Poprawa jakości
usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg"
Szkolenie z zakresu oświaty oraz szkolenie z zakresu sportu kwaliﬁkowanego
Szkolenia: programowanie PHP, bazy danych MySQL, Photoshop, Adobe
Flash
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami metodą PRINCE2®
Wykonanie dokumentacji projektowejna remont budynku i terenu wokół
Urzędu Miasta
Dostarczenie zestawu materiałów promocyjnych
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13.05.2011 r. - przeprowadzenie badań sondażowych elewacji budynku
Urzędu Miasta
Dostarczenie zestawu materiałów edukacyjnych
Oprogramowania Adobe Creative Suite 5 Design Premium
Zapytanie ofertowe na przewóz osób - wizyta studyjna w Poznaniu
Noclegi dla pracowników Urzędu Miasta Kołobrzeg
09.11.2010 r. - Szkolenie audytor wiodący systemu zarządzania
bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001
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