
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok 

przedmiot zamówienia 

Rodzaj 
zamówienia wg 

podziału na 
zamówienia na  

roboty 
budowlane, 

dostawy lub usługi 

przewidywany 
tryb lub inna 

procedura 
udzielenia 

zamówienia 

przewidywany 
termin wszczęcia 
postępowania w 

ujęciu 
kwartalnym lub 

miesięcznym 

orientacyjna 
wartość 

zamówienia 

Rewaloryzacja ogrodzenia przy SOSW Owińska - 
etap II 

roboty 
budowlane 

przetarg 
nieograniczony 

II kwartał 853.658,54    

Modernizacja wejścia głównego do budynku 
przy ul. Jackowskiego 18 

roboty 
budowlane 

przetarg 
nieograniczony 

I kwartał 121.951,22 

Dokumentacja budowlana, w tym:  
1. Adaptacja pomieszczeń po PODGIK w budynku 
przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu na potrzeby 

Starostwa Powiatowego, 
2. Przebudowa Zespołu Szkół w Kórniku wraz  

z salą gimnastyczną, 
3. Przebudowa budynków internatu Zespołu 

Szkół w Rokietnicy 
4. Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej 

w Swarzędzu 
5. Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu 

cysterskiego w Owińskach, Plac Przemysława 9 - 
etap II 

usługa 

art. 4 pkt 8 w zw.  
z art. 6a / przetarg 
nieograniczony / 

konkurs 

I-IV kwartał 

650.406,51  
w tym: 

1. 121 951,22 
2. 162 601,63 
3. 81 300,81 

4. 162 601,63 
5. 121 951,22 

Nadzór inwestorski, w tym:  
1. Adaptacja budynku pod nową siedzibę 

PODGiK,  
2. Rewaloryzacja ogrodzenia przy SOSW Owińska  

3. Wymiana okien dachowych w Ośrodku 
Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy wraz z 

malowaniem ciągów komunikacyjnych 

usługa 
art. 4 pkt 8 w zw.  

z art. 6a / przetarg 
nieograniczony 

I-IV kwartał 

199 187,00  
w tym:    

1. 162 601,63, 
2. 32 520,33 
3. 4 065,04 

Zaciągnięcie kredytu bankowego do wysokości 
45.000.000,00zł z przeznaczeniem na 

sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia 
w planowanych dochodach budżetu Powiatu 

Poznańskiego na 2020 rok 

usługa 
przetarg 

nieograniczony 
I/II kwartał 9.600.000,00 

Świadczenie usług kompleksowego sprzątania  usługa 
przetarg 

nieograniczony 
IV kwartał 785.631,68 

Świadczenie usług całodobowej ochrony usługa 
przetarg 

nieograniczony 
IV kwartał 1.297.560,97 

Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności 
cywilnej Powiatu Poznańskiego i podległych 

jednostek organizacyjnych 
usługa 

przetarg 
nieograniczony 

III kwartał 1.300.000,00 

Realizacja Programu likwidacji wyrobów 
zawierających azbest 

usługa 
przetarg 

nieograniczony 
I/II kwartał 833.333,33 

Przeglądy konserwacyjne i serwisy w 
budynkach Zamawiającego, w tym: 

1. Konserwacja instalacji i systemów 
elektrycznych, 

2. Konserwacja urządzeń dźwigowych, 
3. Przeglądy stanu technicznego, 

4. Przewody kominowe, 
5. System oddymiania, 

6. System wentylacji i klimatyzacji, 
7. System alarmowy, 

8. Przegląd serwisowy kurtyny przeciwpożarowej, 
9. Urządzeń elektrycznych 
10. Przeglądy okresowe 

usługa 

art. 4 pkt 8 w zw.  
z art. 6a /  
przetarg 

nieograniczony 

I-IV kwartał 

73.495,92  
w tym: 

1. 25.203,25 
2. 8.048,78 

3. 13.821,14 
4. 1.626,02 
5. 2.439,02 

6. 12.195,12 
7. 3.252,03 

8. 4.065,04                                     

9. 2.439,02 
10. 406,50 



Usługi organizacji imprez (pikniki, festyny, 
spotkania) 

usługa 

art. 4 pkt 8 w zw.  
z art. 6a /  
przetarg 

nieograniczony 

I-IV kwartał 141.056,91 

Zamieszczanie ogłoszeń w prasie, w tym 
dodatek 4 stronicowy czasopisma „Prasowa 

Siedemnastka17.” 
usługa 

art. 4 pkt 8 w zw.  
z art. 6a /  
przetarg 

nieograniczony 

I-IV kwartał 358.130,08 

Usługi usuwania i przechowywania pojazdów – 
opłaty za holowanie i przechowywanie 

pojazdów 
usługa 

przetarg 
nieograniczony 

III kwartał  691.056,91 

Wznowienie umowy serwisowej/opieki 
autorskiej na oprogramowanie FOKA 

usługa 
zamówienie  
z wolnej ręki 

IV kwartał 125.000,00 

Realizacja kursów dla nauczycieli zawodu, w 
ramach projektu: „Centrum Kształcenia 

Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji 
i kompetencji” 

usługi 

postępowanie na 
usługi społeczne 

zgodnie z art.  
138o ustawy PZP 

I kwartał 100.000,00 

 

Kurs zaawansowanego pakietu biurowego  w 
ramach projektu „ Horeca Logistic - poprawa 
jakości kształcenia zawodowego w Zespole 

Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w 
Bolechowie” 

 

usługi 

postępowanie na 
usługi społeczne 

zgodnie z art.  
138o ustawy PZP 

I kwartał 45.000,00 

Kurs prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją 
wstępną 

usługi 

postępowanie na 
usługi społeczne 

zgodnie z art.  
138o ustawy PZP 

II kwartał 108.000,00 

Kurs prawa jazdy kat. B usługi 

postępowanie na 
usługi społeczne 

zgodnie z art.  
138o ustawy PZP 

I kwartał 43.200,00 

Kurs operatora wózków widłowych usługi 

postępowanie na 
usługi społeczne 

zgodnie z art.  
138o ustawy PZP 

I kwartał 28.800,00 

Informat – wzmocnienie kompetencji 
kluczowych w zakresie matematyki i 

informatyki wśród uczniów szkół Powiatu 
Poznańskiego 

usługi 

postępowanie na 
usługi społeczne 

zgodnie z art.  
138o ustawy PZP 

I kwartał 4.999,00 

Zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie 2 
zewnętrznych dotykowych makiet w ramach 

projektu „Rewaloryzacja wnętrz dawnego 
kompleksu cysterskiego w Owińskach” 

usługi 
przetarg 

nieograniczony 
I kwartał 81.300,81 

Wykonanie planów reliefowych w  ramach 
projektu „Rewaloryzacja wnętrz dawnego 

kompleksu cysterskiego w Owińskach” 
usługi 

przetarg 
nieograniczony 

I kwartał 48.780,49 

Wznowienie umowy serwisowej/opieki 
autorskiej na oprogramowanie PZOON 

usługa 
zamówienie  
z wolnej ręki 

IV kwartał 125.000,00 

Wznowienie umowy serwisowej/opieki 
autorskiej na system kolejkowy 

usługa 
zamówienie  
z wolnej ręki 

III kwartał 80.000,00 

Świadczenie usług VPN oraz dostępu do 
Internetu dla filii Wydziału Komunikacji 

usługa 
przetarg 

nieograniczony 
IV kwartał 75 000,00 

Wznowienie usług serwisowych na urządzenia 
sieciowe Cisco 

usługa dostawy 
przetarg 

nieograniczony 
IV kwartał 30.000,00 

Wznowienie licencji na oprogramowanie 
antywirusowe 

usługa dostawy 
przetarg 

nieograniczony 
IV kwartał 50.000,00 

Wznowienie usług serwisowych na urządzenia 
Fortigate, FortiAnalyzer 

usługa dostawy 
przetarg 

nieograniczony 
IV kwartał 25.000,00 



Wsparcie na oprogramowanie SQL Svr Standard 
Core Software Assurance - SQL Server Std. Core 

SA 2 lic GOV (7NQ-00267) 
usługa dostawy 

przetarg 
nieograniczony 

IV kwartał 6.000,00 

Wsparcie na oprogramowanie MS Windows 
Server CAL SA OLP NL GOV - R18-01635 

usługa dostawy 
przetarg 

nieograniczony 
IV kwartał 34.000,00 

Zakup tablic rejestracyjnych dostawa 
przetarg 

nieograniczony 
III kwartał 894.308,94 

Wyposażenie pomieszczeń jednostek 
oświatowych i PODGiK, w tym:  

1. Wyposażenie pomieszczeń CKP Swarzędz 
2. Wyposażenie budynków szeregowych 
zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy 
Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji 

na mieszkania chronione 
3. Wyposażenie budynków szkół w system kaset 

straży pożarnej (ZS Kórnik, LO Puszczykowo, 
Szkoła w Murowanej Goślinie) 

4. Wyposażenie pomieszczeń PODGIK  
5. Wyposażenie serwerowni PODGIK  

dostawa 
przetarg 

nieograniczony 
II/III kwartał 

2.521.618,70, 
w tym:  

1. 681 460,16 
2. 376 743,90    
3. 162 601,63 
4. 894 308,94 
5. 406 504,07 

 

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej 
wraz z usługą dystrybucji   

dostawa  
przetarg 

nieograniczony 
I kwartał 731 707,32 

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby 
jednostek Powiatu Poznańskiego oraz Szpitala 

w Puszczykowie 
dostawa  

przetarg 
nieograniczony 

I kwartał 2.845.528,46 

Dostawa materiałów biurowych dostawa 

art. 4 pkt 8 w zw.  
z art. 6a / 
przetarg 

nieograniczony 

III kwartał 326.585,36 

Zakup artykułów reklamowych dostawa 
przetarg 

nieograniczony 
II/IV kwartał 162.601.63                                                             

Zakup urządzeń wielofunkcyjnych dostawa 
przetarg 

nieograniczony 
I/II kwartał 73.000,00 

Wyposażenie Sali dla Technikum Logistycznego 
w ramach projektu „ Horeca Logistic - poprawa 

jakości kształcenia zawodowego w Zespole 
Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie” 

– Sala Technik Logistyk 

dostawy 
przetarg 

nieograniczony 
I kwartał 35.000,00 

Wyposażenie Sali dla Technikum Logistycznego 
w ramach projektu „ Horeca Logistic - poprawa 

jakości kształcenia zawodowego w Zespole 
Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie” 

– Sala Technik żywienia 

dostawy 
przetarg 

nieograniczony 
I kwartał 44.308,94 

Dostawa, montaż , uruchomienie oraz szkolenie 
w zakresie użytkowania wyposażenia 

przeznaczonego dla pracowni w ZS nr 1 w 
Swarzędzu w ramach projektu „Rozwój 

Infrastruktury Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Swarzędzu” 

dostawy 
przetarg 

nieograniczony 
I/III kwartał 2.794.269,11 

 


