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Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Zakopanem 

Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Hotelarsko –
Turystycznych w Zakopanem przy ul. Partyzantów 1/5” realizowane 
w okresie od dnia 28.04.2021r. do 20.10.2021r., w ramach zadania 
wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz remont elewacji 
już ocieplonej. Ogółem wartość zadania wyniosła 867 187,38 zł brutto. 
W/w zadanie zostało w całości dofinansowane z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych.      





Internat przy Zespole Szkół Hotelarsko – Turystycznych 
w Zakopanem 

Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku internatu przy Zespole Szkół 
Hotelarsko – Turystycznych w Zakopanem przy ul. Modrzejewskiej 5” 
realizowane w okresie od dnia 28.04.2021r. do 20.10.2021r., w ramach 
zadania wykonano m.in. docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz 
z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz opaską drenażową budynku. 
Ogółem wartość zadania wyniosła 896 560,22 zł brutto. W/w zadanie 
zostało w całości dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych.





Zespół Szkół Budowlanych w Zakopanem

Zadanie pn. „Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół 
Budowlanych w Zakopanem” realizowane w okresie od dnia 14.07.2021r. 
do 12.09.2021r. Zakres zadania obejmował wykonanie remontu instalacji 
elektrycznej, instalacji oświetlenia, instalacji okablowania strukturalnego, 
instalacji monitoringu, instalacji domofonu oraz montażu tablic i linii 
WLZ.
Ogółem wartość zadania wyniosła 371 897,76 zł brutto. 





Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół 
Hotelarsko – Turystycznych w Zakopanem oraz przy 
Liceum Ogólnokształcącym w Zakopanem

Zadanie pn. „ Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół 
Hotelarsko – Turystycznych w Zakopanem oraz przy Liceum 
Ogólnokształcącym w Zakopanem”, termin realizacji od dnia 23.08.2021r. 
do dnia 20.12.2021r. Zakres zadania obejmuje m.in. wykonanie boisk 
sportowych o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem 
i wyposażeniem, wykonanie odwodnienia, oświetlenia oraz siłowni 
zewnętrznej.
Ogółem wartość zadania wynosi 1 726 120,99 zł brutto. 
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
1 649 978,76 zł.  





Liceum Ogólnokształcące w Zakopanem

1. Wykonano roboty ogólnobudowlane wykończeniowe oraz roboty 
instalacyjne elektryczne i sieci informatycznej pomieszczenia nr 11 sali 
multimedialnej Małopolskiej Chmury Edukacyjnej na kwotę 36 178,00 zł. 

2. Dostawa i montaż drzwi aluminiowych (wejście i wyjście z auli, sala 
gimnastyczna i biblioteka) – wartość zadania 39 892,45 zł. 





Tatrzańskie Centrum Kultury i Sportu „Jutrzenka” 

1. Modernizacja korytarza głównego budynku TCKiS „Jutrzenka”, ogółem 
koszt inwestycji wynosi 40 868,38 zł., w tym w 2020r. wydatkowano  
kwotę 5 498,70 zł., natomiast w 2021r. kwotę 35 369,68 zł. 

2. Modernizacja dwóch łazienek w piwnicy budynku TCKiS „Jutrzenka” –
wartość zadania 40 630,32 zł. 



Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem 

Zadanie polegało na wykonaniu robót remontowych w budynku internatu 
Zespołu Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Zakopanem przy 
ul. Modrzejewskiej 5 (pokoje 201, 202, 213 i korytarz na II piętrze –
siedziba PCPR) – wartość zadania 83 787,95 zł. 





Łączna kwota przeznaczona na realizację w/w zadań 
w szkołach i placówkach – 4 097 624,75 zł.    



Dziękuję za uwagę 


