
1.
Zakup karnetów na sprzątanie wnętrza samochodów 

służbowych
Usługa

50112300-6 - usługi w zakresie 

napraw i konserwacji pojazdów 

i podobnego sprzętu oraz 

podobne usługi

1 260,16 zł CPPC

2.

Wymiana kół z wyważeniem i zamontowaniem na 

samochodzie służbowym WY 2031H - sezon wiosenny i 

jesienny

Usługa

50112000-3 - usługi w zakresie 

napraw i konserwacji 

samochodów

110,00 zł CPPC

3.
Okresowy przegląd techniczny w samochodzie służbowym 

WY 2031H
usługa

50112000-3 - usługi w zakresie 

napraw i konserwacji 

samochodów

1 351,68 zł CPPC

4.

Wymiana tarcz i klocków hamulcowych - przód oraz 

wymiana klocków hamulcowych - tył w samochodzie 

służbowym WY 2031H

Usługa

50112000-3 - usługi w zakresie 

napraw i konserwacji 

samochodów

1 716,39 zł CPPC

5.
Badanie techniczne w samochodzie służbowym            WY 

2031H
Usługa

71631200-2 - usługi kontroli 

technicznej samochodów
80,49 zł CPPC

6. Usługa telefonii stacjonarnej dla 180 numerów Usługa
64200000-8 - usługi 

telekomunikacyjne
15 166,67 zł CPPC/PT POPC

7. Zakup artykułów spożywczych na potrzeby spotkań w CPPC dostawa
15800000-6 Różne produkty 

spożywcze
19 006,54 zł CPPC

Plan zamówień publicznych CPPC na rok 2020 - zamówienia, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp

lp. przedmiot zamówienia 
rodzaj zamówienia 

(usługa/dostawa/robota budowlana)

kody CPV 

(główny, ewentualnie 

dodatkowe)

szacunkowa wartość zamówienia 

w PLN netto 

źródło finansowania (CPPC; 

PT POPC; CPPC/PT POPC)



8. Odzież robocza dostawa

18100000-0 Odzież branżowa, 

specjalna odzież robocza i 

dodatki 

478,82 zł CPPC

9. Bilety ZTM dostawa 34980000-0 bilety przewozowe 1 100,00 zł CPPC/PT POPC

10. Pieczątki i wizytówki dostawa

 30192153-8 pieczątki z napisem   

30192154-5- wymienne poduszki 

do pieczątek 30192150-7 

datowniki 30199790-6 wizytówki

853,18 zł CPPC/PT POPC

11. Zakup akcesoriów technicznych dostawa
43800000-1 urządzenia 

warsztatowe
1 132,13 zł CPPC

12. Zakup książek dostawa 22110000-4 - Drukowane książki 974,23 zł CPPC

13. Prenumerata prasy fachowej dostawa

79980000-7 usługi prenumeraty 

22200000-2 gazety dzienniki 

czasopisma i magazyny

2 604,17 zł CPPC

14. Zakup naklejek/ etykiet do identyfikacja programu POPC dostawa
30192800-9 Etykiety 

samoprzylepne
220,00 zł POPC

15. Druki i usługi drukarskie dostawa/usługa

22000000-0 Druki i produkty 

podobne; 79800000-2 Usługi 

drukowania i powiązane 

4 500,00 zł

15.1. Zakup druków akcydensowych dostawa
22000000-0 Druki i produkty 

podobne 
500,00 zł CPPC

15.2.
Zakup usług drukarskich  i poligraficznych na potrzeby 

informacji i promocji POPC
usługa

79800000-2 Usługi drukowania i 

powiązane 
4 000,00 zł CPPC/PT POPC

16. Zakup akcesoriów na wyposażenie biur dostawa

39000000-2 Meble (włącznie z 

biurowymi), wyposażenie, 

urządzenia domowe (z 

wyłączeniem oświetlenia) i 

środki czyszczące, 39220000-0 

Sprzęt kuchenny, artykuły 

gospodarstwa domowego i 

artykuły domowe oraz artykuły 

cateringowe 

11 403,49 zł CPPC

17. Akcesoria do drukarek dostawa

30192320-0 Taśmy do drukarek; 

30125110-5 Toner do drukarek 

laserowych/faksów

50 368,96 zł



17.1. Taśmy do drukarki etykiet WKiP dostawa 30192320-0 Taśmy do drukarek 368,96 zł CPPC/PT POPC

17.2. Materiały eksploatacyjne - tusze i tonery dostawa
30125110-5 Toner do drukarek 

laserowych/faksów 
50 000,00 zł CPPC/PT POPC

18. Usługi BHP usługa
80550000-4 usługi, szkolenia w 

dziedzinie bezpieczeństwa
11 070,00 zł CPPC

19. Zakup wyposażenia apteczek dostawa
33141623-3 zestawy pierwszej 

pomocy
400,00 zł CPPC

20.
akcesoria samochodowe i telefoniczne do samochodów 

służbowych
dostawa

31158100-9 Ładowarki do 

baterii

30237280-5 Akcesoria zasilające 

32551300-3 Telefoniczne 

zestawy słuchawkowe

38110000-9 Przyrządy 

nawigacyjne

19520000-7 - Produkty z 

tworzyw sztucznych

3 854,00 zł CPPC

21. akcesoria telefoniczne: etui dostawa
19520000-7 - Produkty z 

tworzyw sztucznych
2 000,00 zł CPPC

22. Usługi transportowe TAXI usługa 60120000-5 Usługi taxi 14 295,22 zł CPPC

23. Usługi prac pomocniczych - prace fizyczne usługa

79500000-9 – dodatkowe usługi 

biurowe

98300000-6 – różne usługi 
7 872,00 zł CPPC

24.
Usługa ceryfikacyjna - certyfikat kwalifikowalny ze 

znacznikiem czasu
usługa

79132100-9 Usługi 

uwierzytelniania podpisu 

elektronicznego

19 263,80 zł CPPC/PT POPC

25. Serwis e-Dok + nadzór autorski usługa

72250000-2 Usługi w zakresie 

konserwacji i wsparcia 

systemów; 72253200-5 - Usługi 

w zakresie wsparcia systemu; 

72267000-4 - Usługi w zakresie 

konserwacji i napraw 

oprogramowania   

49 200,00 zł CPPC

26.
Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej wraz ze 

szkoleniem z obsługi AEG dla 100 pracowników  CPPC 
usługa 80500000-9 - usługi szkoleniowe 10 000,00 zł CPPC

27. Niszczenie dokumentów niepodlegających ewidencji usługa

92512100-4 usługi niszczenia 

archiwów; 90511000–2 - usługi 

wywozu odpadów

363,00 zł CPPC

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkoleniowe-8939


28.
Publikowanie ogłoszeń rekrutacyjnych w internetowych 

serwisach rekrutacyjnych wykonawcy
usługa 79970000-4 usługi publikacji 38 520,00 zł CPPC/PT POPC

29. Usługi w zakresie kontroli rachunkowej usługi
79212500-8 usługi kontroli 

rachunkowej
98 480,48 zł

29.1.
Usługa dwóch audytów projektu Pomocy Technicznej POPC 

(za lata 2018 i 2019)
usługa

79212500-8 usługi kontroli 

rachunkowej
                                      20 000,00 zł CPPC/PT POPC

29.2.

Zakup usług eksperckich w zakresie przeprowadzania 

analiz sytuacji finansowej podmiotów będących 

beneficjentami projektów finansowanych ze środków Unii 

Europejskiej lub innych środków publicznych na potrzeby 

prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie 

udzielania ulg

usługa
79212500-8 Usługi kontroli 

rachunkowej
                                      78 480,48 zł CPPC/PT POPC

30.
Opracowanie elementów i materiałów graficznych na 

potrzeby POPC 
usługa

79822500-7 – Usługi projektów 

graficznych
27 600,00 zł CPPC/PT POPC

31. Dostawa artykułów informacyjnych i promocyjnych dostawa
39294100-0 Artykuły 

informacyjne i promocyjne
81 000,00 zł

31.1. Kalendarze na 2021 rok dostawa
39294100-0 Artykuły 

informacyjne i promocyjne
35 000,00 zł CPPC/PT POPC

31.2. Gadżety promocyjne dostawa
39294100-0 - Artykuły 

informacyjne i promocyjne
45 000,00 zł CPPC/PT POPC

31.3. Maskotka firmowa dostawa
39294100-0 - Artykuły 

informacyjne i promocyjne
1 000,00 zł CPPC/PT POPC

32. Prowadzenie warsztatów usługa

79342200-5 - usługi w zakresie 

promocji

80533000-9 usługi zapoznawania 

użytkownika z obsługą 

komputera 

i usługi szkoleniowe 

50 000,00 zł

32.1. Prowadzenie warsztatów dla dorosłych usługa

79342200-5 - usługi w zakresie 

promocji

80533000-9 usługi zapoznawania 

użytkownika z obsługą 

komputera 

i usługi szkoleniowe 

25 000,00 zł CPPC/PT POPC

32.2. Prowadzenie warsztatów dla dzieci usługa

79342200-5 - usługi w zakresie 

promocji

80533000-9 usługi zapoznawania 

użytkownika z obsługą 

komputera 

i usługi szkoleniowe 

25 000,00 zł CPPC/PT POPC

33. Monitoriong mediów usługa
64216200-5– Elektroniczne 

usługi informacyjne
25 710,00 zł CPPC/PT POPC

34.
Dostarczenie sprzętu do tworzenia materiałów wideo na 

potrzeby POPC
dostawa

32000000-3 - Sprzęt radiowy, 

telewizyjny, komunikacyjny, 

telekomunikacyjny i podobny

2 622,01 zł CPPC/PT POPC

35. Subskrypcja aplikacji do wizualizacji danych usługa

48324000-5 - Pakiety 

oprogramowania do 

sporządzania wykresów

1 200,00 zł CPPC/PT POPC



36. Zakup usługi mailingowej usługa

64216000-3 Elektroniczne usługi 

przekazywania wiadomości i 

informacji

2 640,00 zł CPPC/PT POPC

37.
Zakup usługi płatnej promocji postów CPPC w kanałach 

social media
usługa 72400000-4 Usługi internetowe 2 000,00 zł CPPC/PT POPC

38. Zakup stoiska promocyjnego dostawa 39154000-6 Sprzęt wystawowy 20 000,00 zł CPPC/PT POPC

39. Serwis urządzeń drukujących usługa

50300000-8 Usługi w zakresie 

napraw i konserwacji i podobne 

usługi dotyczące komputerów 

osobistych, sprzętu biurowego, 

sprzętu telekomunikacyjnego i 

audiowizualnego

                                      50 000,00 zł CPPC/PT POPC

40.
Utrzymanie i rozwój systemów do obsługi naborów i 

realizacji projektów
usługa

72250000-2 Usługi w zakresie 

konserwacji i wsparcia 

systemów

                                      50 000,00 zł CPPC/PT POPC

41. Dostęp do platformy zakupowej usługa

    48000000-8 Pakiety 

oprogramowania i systemy 

informatyczne

   48700000-5 Pakiety 

oprogramowania użytkowego 

                                        7 000,00 zł CPPC/PT POPC

Dokument podpisany 

kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym*             Wojciech 

Szajnar           Dyrektor CPPC

* zgodnie z ustawą z dnia 5 

września 2016 r. o usługach 

zaufania oraz identyfikacji 

elektronicznej (Dz. U. z 2019 poz. 

162), równoważnym pod 

względem skutków prawnych 

podpisowi własnoręcznemu. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/urzadzenia-sieciowe-2581
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/urzadzenia-sieciowe-2581
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/urzadzenia-sieciowe-2581

