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                                                 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

Lp. Rodzaj zamówienia Przedmiot zamówienia
Orientacyjna wartość 

zamówienia (zł netto) 

Planowany termin 

wszczęcia 

postępowania

Planowany tryb postępowania

3. roboty budowlane
Budynek Waszyngtona 4/8 - dostosowanie do przepisów p.poż. w zakresie 

sygnalizacji SSP-etap IV
308 943,09 I kwartał Przetarg nieograniczony

4. roboty budowlane
Budynek Waszyngtona 4/8 - Izolacja zewn. fundamentów sala 54 . Malowanie, 

demontaż marmolitu, konserwacje holu przy Rektoracie
8 130,08 I kwartał Przetarg nieograniczony

5. roboty budowlane
Budynek Armii Krajowej  13/15 - Montaż drabin na dach, roboty brukarskie, montaż 

klimatyzatora, reprofilacja płyt, zabezpieczenie elewacji, izol.term.kanałów, montaż 

dźwigni antypanicznej, 

40 243,91 I kwartał Przetarg nieograniczony

Budynek Armii Krajowej 36A - Archiwum BG wymiana drzwi i okien, naprawa tynków, 

malowanie, mont. barierki, hol IV p mont.barierki, rob.brukarskie - Zadanie 1

Budynek Dąbrowskiego 14 - Zbicie tynków, odgrzybienie, konserwacje w piwnicach - 

Zadanie 2

7. roboty budowlane Remont instalacji CO 324 074,07 II kwartał Przetarg nieograniczony

9. roboty budowlane Budynek Zbierskiego 2/4 - naprawa sufitów podwieszanych aule 1.01, 1.05 121 951,21 II kwartał Przetarg nieograniczony

10. dostawa Artykuły biurowe 235871,90 I kwartał Zapytanie o cenę

11. dostawa Materiały eksploatacyjne do drukarek i kopiarek 257503,13 IV kwartał Zapytanie o cenę

6.

1.

2.

8. 81 300,81 II kwartał Przetarg nieograniczony

162601,63 I kwartał 

Przetarg nieograniczony

235 772,36 I kwartał 

27 642,28 I kwartał 

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony

Budynek Armii Krajowej 36A - wymiana stolarki okiennej w części elewacji 

frontowej

roboty budowlane

roboty budowlane

roboty budowlane

roboty budowlane Budynek Armii Krajowej  13/15 -Instalacja hydrantowa

Budynek Dąbrowskiego 14 - dostosowanie do przepisów p.poż. w zakresie 

sygnalizacji SSP



12. dostawa Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej 651 463,42 II kwartał Przetarg nieograniczony

395 376,98 I kwartał 

195 542,97 II kwartał

150 891,08 III kwartał

55 304,88 IV kwartał

65 518,28 I kwartał 

29 638,52 II kwartał

142 611,78 III kwartał

4878,05 IV kwartał

198 114,85 I kwartał 

67 745,46 II kwartał

18 088,62 III kwartał

37 814,29 I kwartał 

51 049,39 II kwartał

8 471,14 III kwartał

2 430,89 IV kwartał

62 081,84 I kwartał 

56472,73 II kwartał

36090,93 III kwartał

4 332,52 IV kwartał

48 780,94 II kwartał

19. usługa Usługa sprzątania 813 260,16 I kwartał Przetarg nieograniczony

21 630,89 I kwartał 

58521,14 II kwartał

62972,35 III kwartał

33124,76 IV kwartał

22 498,38 I kwartał 

47 607,92 II kwartał

37 526,85 III kwartał

31 842,61 IV kwartał

23. usługi Przeprowadzenie bilansu kompetencji, usługi doradztwa zawodowego 334 081,30 I kwartał Zamówienie społeczne art. 138 o Pzp

Zamówienie społeczne art. 138 o Pzp

255 471,66 I kwartał

II kwartał17073,17

974 500,00 I kwartał

Kursy, egzaminy z języków obcych - język hiszpański, język włoski, język czeski, 

język angielski dla kadry, język angielski dla księgowych, język niemiecki dla 

księgowych

usługi22.

20.

21.

18. usługi

16.

17.

14.

15.

13.

Zamówienie społeczne art. 138 o Pzp lub 

zapytanie o cenę

Zamówienie społeczne art. 138 o Pzp lub 

zapytanie o cenę

dostawa

Usługi gastronomiczne

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 

Usługi hotelarskieusługi

Usługa ochrony mienia i dozoru Zamówienie społeczne art. 138 o Pzp 

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 
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 

Dostawa mebli

 Aparatura, urządzenia laboratoryjne

Szkło, drobny sprzęt laboratoryjny, materiały laboratoryjne zużywalne

usługi

dostawa

dostawa

dostawa

dostawa

Odczynniki chemicze, mikrobiologiczne, podłoża, pożywki



24. usługi
Usługa wsparcia oprogromowania Egeria 146 341,46 IV kwartał

Przetarg nieograniczony lub zamówienie z 

wolnej ręki

24 390,24 II kwartał

10 975,61 IV kwartał

26. usługi
Szkolenia z zakresu kosmetologii - nowoczene techniki depilacji, laseroterapia 

w kosmetologii
193 800,00 I kwartał Zamówienie społeczne art. 138 o Pzp

27. usługi

Szkolenia, warsztaty -umiejetności psychologiczne - autoprezentacja i 

wystapienia publiczne, profilaktyczne programy rekomendowane, analiza 

transakcyjna dla zaawansowanych, szkolenia doskonalące tutorów 

akademickicj UJD, techniki asertywnej komunikacji czyli jak efektywnie 

porozumiewać się ze studentami kandydatami na studia oraz ich rodzicami, 

psychologia w dietetyce, negocjacje z elementami NLP

135 208,00 I kwartał Zamówienie społeczne art. 138 o Pzp

29. usługi

Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania - kurs kierownika 

wycieczek szkolnych (e-learning), kurs wychowawcy wypoczynku (e-learning), 

własny biznes, prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych, outsourcing i 

offsourcin w kontekście pozyskiwania inwestorów do gmin, systemy 

geoinformatyczne w praktyce wraz z pozyskiwaniem danych przestrzennych, 

systemy prezentacji informacji w biznesie, lean office, standardy księgowości 

komupterowej  z wykorzystaniem programu komputerowego, szkolenie z 

analizy ryzyka, kontrola zarządcza

722 303,41 I kwartał Zamówienie społeczne art. 138 o Pzp

Zamówienie społeczne art. 138 o Pzp

Zamówienie społeczne art. 138 o Pzp28. usługi

Szkolenia informatyczne (obsługa programów komputerowych) - odzyskiwanie 

danych - poziom Professional, analiza urządzeń mobilnych, praktyczny kurs 

informatyki śledczej, programy biurowe w administracji

1 437 735,00 I kwartał 

25. usługi

I kwartał

Szkolenia medyczne - opiekun osób starszych, pierwsza pomoc

267 189,92


