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                                                 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

Lp. Rodzaj zamówienia Przedmiot zamówienia
Orientacyjna wartość 

zamówienia (zł netto) 

Planowany termin 

wszczęcia 

postępowania

Planowany tryb postępowania

Wymiana wykładziny w serwerowni w budynkach przy ul. Armii Krajowej 

13/15. ul. Armii Krajowej 36a, Waszyngtona 4/8

Wymiana wykładziny dywanowej w czytelni

Wymiana wykładziny wraz z malowaniem w Sali 149 w budynku przy ul. 

Waszyngtona 4/8.

Naprawa rynien oraz ścian garażu, wymiana nawierzchni z płyt betonowych - 

taras przy ul. Waszyngtona 4/8

Wykonanie izolacji zewnętrznej fundamentów w sali 54 w budynku przy ul. 

Waszyngtona 4/8.

3. roboty budowlane Remont pomieszczeń z dostosowaniem do kierunku pielęgniarstwo 223577,24 II kwartał
Przetarg nieograniczony. Zamówienie udzielane w 

częściach lub z dopuszczeniem ofert częściowych. 

Wartość orientacyjna części zgodnie z kolumną IV

4. roboty budowlane Remont Działu Spraw Studenckich 113821,14 II kwartał
Przetarg nieograniczony. Zamówienie udzielane w 

częściach lub z dopuszczeniem ofert częściowych. 

Wartość orientacyjna części zgodnie z kolumną IV

5. roboty budowlane
Trzeci etap dostosowania budynku do wymogow p.poż. w budynku Wydziału 

Pedagogicznego przy ul. Waszyngtona 4/8
162601,63 II kwartał

Przetarg nieograniczony. Zamówienie udzielane w 

częściach lub z dopuszczeniem ofert częściowych. 

Wartość orientacyjna części zgodnie z kolumną IV

6. roboty budowlane Remont pokoi w Domu Studenckim Skrzat. 341463,41 II kwartał
Przetarg nieograniczony. Zamówienie udzielane w 

częściach lub z dopuszczeniem ofert częściowych. 

Wartość orientacyjna części zgodnie z kolumną IV

7. roboty budowlane Remont siłowni w budynku Akademickiego Centrum Sportowego 32520,33 III kwartał
Przetarg nieograniczony. Zamówienie udzielane w 

częściach lub z dopuszczeniem ofert częściowych. 

Wartość orientacyjna części zgodnie z kolumną IV

8. roboty budowlane Kompleksowy remont kwaszarni 20325,2 III kwartał
Przetarg nieograniczony. Zamówienie udzielane w 

częściach lub z dopuszczeniem ofert częściowych. 

Wartość orientacyjna części zgodnie z kolumną IV

Naprawa nagrzewnicy w planetarium

1.

2.

9.

Przetarg nieograniczony. Zamówienie udzielane w 

częściach lub z dopuszczeniem ofert częściowych. 

Wartość orientacyjna części zgodnie z kolumną IV

Przetarg nieograniczony. Zamówienie udzielane w 

częściach lub z dopuszczeniem ofert częściowych. 

Wartość orientacyjna części zgodnie z kolumną IV

54796,75 III kwartał
Przetarg nieograniczony. Zamówienie udzielane w 

częściach lub z dopuszczeniem ofert częściowych. 

Wartość orientacyjna części zgodnie z kolumną IV
roboty budowlane

roboty budowlane

21951,22 I kwartałroboty budowlane

25483,74 I kwartał



Wykonanie replofilacji fragmentów płyt dachowych, zabezpieczenie elewacji 

na auli w budynku przy ul. Armii Krajowej 13/15

Montaż wywietrzników okiennych

Rozbiórka balkonów w budynku przy ul. Armii Krajowej 36 A

Remont archiwum Biblioteki Głównej

Montaż barierki

10. roboty budowlane
Roboty budowlane polegające na budowie parkingu. Obiekt przy ul. 

Chłopickego 3 - I etap rozbiórka budynku
204878,04 III kwartał

Przetarg nieograniczony. Zamówienie udzielane w 

częściach lub z dopuszczeniem ofert częściowych. 

Wartość orientacyjna części zgodnie z kolumną IV

11. dostawa Artykuły biurowe 248875,41 I kwartał zapytanie o cenę

12. dostawa Artykuły eksploatacyjne 193562,84 III kwartał zapytanie o cenę

139237,79 I kwartał 

129984,74 II kwartał

92841,78 III kwartał

208418,7 IV kwartał

113405,32 I kwartał 

106783,33 II kwartał

127066,38 III kwartał

74057,00 IV kwartał

456504,07 I kwartał 

30277,01 II kwartał

4211,38 III kwartał

40372,21 I kwartał 

25586,12 II kwartał

17659,03 III kwartał

8723,67 IV kwartał

54379,56 I kwartał 

43215,32 II kwartał

35171,10 III kwartał

18739,83 IV kwartał

703617,89 II kwartał

37398,37 III kwartał

19. dostawa Dostawa ciepła 772357,72 IV kwartał
Przetarg nieograniczony. Zamówienie udzielane w 

częściach lub z dopuszczeniem ofert częściowych. 

Wartość orientacyjna części zgodnie z kolumną IV

9.

14.

15.

13.

54796,75 III kwartał
Przetarg nieograniczony. Zamówienie udzielane w 

częściach lub z dopuszczeniem ofert częściowych. 

Wartość orientacyjna części zgodnie z kolumną IV
roboty budowlane

dostawa

Usługa ochrony mienia i dozoruusługi

Usługi drukarskie i przygotowanie do drukuusługa

dostawa

dostawa

dostawa

 Aparatura, urządzenia laboratoryjne

Szkło, drobny sprzęt laboratoryjny, materiały laboratoryjne zużywalne

Odczynniki chemicze, mikrobiologiczne, podłoża, pożywki

16.

Procedura z dziedziny nauki bez stosowania ustawy (art. 

4 d ust. 1 pkt 1) lub przetarg nieograniczony. 

Zamówienie udzielane w częściach lub z dopuszczeniem 

ofert częściowych. Wartość orientacyjna części zgodnie 

z kolumną IV

Przetarg nieograniczony lub zamówienie społeczne art. 

138 o Pzp Zamówienie udzielane w częściach lub z 

dopuszczeniem ofert częściowych. Wartość 

orientacyjna części zgodnie z kolumną IV

Przetarg nieograniczony. Zamówienie udzielane w 

częściach lub z dopuszczeniem ofert częściowych. 

Wartość orientacyjna części zgodnie z kolumną IV

Sprzęt komputerowy, oprogramowanie, kopiarki, sprzęt projekcyjny

Przetarg nieograniczony. Zamówienie udzielane w 

częściach lub z dopuszczeniem ofert częściowych. 

Wartość orientacyjna części zgodnie z kolumną IV

Procedura z dziedziny nauki bez stosowania ustawy (art. 4 d 

ust. 1 pkt 1) lub przetarg nieograniczony. Zamówienie 

udzielane w częściach lub z dopuszczeniem ofert częściowych. 

Wartość orientacyjna części zgodnie z kolumną IV

Procedura z dziedziny nauki bez stosowania ustawy (art. 

4 d ust. 1 pkt 1) lub przetarg nieograniczony. 

Zamówienie udzielane w częściach lub z dopuszczeniem 

ofert częściowych. Wartość orientacyjna części zgodnie 

z kolumną IV

17.

18.



20. usługa Usługa sprzątania 874934,97 II kwartał
Przetarg nieograniczony. Zamówienie udzielane w 

częściach lub z dopuszczeniem ofert częściowych. 

Wartość orientacyjna części zgodnie z kolumną IV

10753,66 I kwartał 

98677,86 II kwartał

51151,4 III kwartał

22. usługi Usługi pocztowe 195121,95 II kwartał
Przetarg nieograniczony. Zamówienie udzielane w 

częściach lub z dopuszczeniem ofert częściowych. 

Wartość orientacyjna części zgodnie z kolumną IV

7239,84 I kwartał 

61170,72 II kwartał

23621,66 III kwartał

50369,64 IV kwartał

44907,4 I kwartał 

51533,72 II kwartał

16097,57 III kwartał

27706,11 IV kwartał

21.

23.

24. Usługi hotelarskieusługi

Przetarg nieograniczony. Zamówienie udzielane w 

częściach lub z dopuszczeniem ofert częściowych. 

Wartość orientacyjna części zgodnie z kolumną IV

Zapytamie o cenę lub przetarg nieograniczony. 

Zamówienie udzielane w częściach lub z dopuszczeniem 

ofert częściowych. Wartość orientacyjna części zgodnie 

z kolumną IV

Zapytanie o cenę lub przetarg nieograniczony. 

Zamówienie udzielane w częściach lub z dopuszczeniem 

ofert częściowych. Wartość orientacyjna części zgodnie 

z kolumną IV

Dostawa mebli

Usługi gastronomiczneusługi

dostawa


