
1.

Ubezpieczenie majątkowe 

(na okres 1.01.2021 - 31.12.2023) zamówienie 

centralne

usługa
66510000-8 Usługi 

ubezpieczeniowe
przetarg nieograniczony 12 600 PLN CPPC IV kwartał 

2.

Ubezpieczenie komunikacyjne 

(na okres 1.01.2021 - 31.12.2023) zamówienie 

centralne

usługa
66510000-8 Usługi 

ubezpieczeniowe
przetarg nieograniczony 5 028,24 zł CPPC IV kwartał 

3.

Dostawa papieru w formacie A3 i A4 o różnej 

gramaturze 

(na okres 24 m-cy od daty podpisania; 

planowana data podpisania 30.06.2020 r.) 

zamówienie centralne

dostawa
30197630-1 – papier do 

drukowania
przetarg nieograniczony 21 410,00 zł CPPC/PT POPC II kwartał

4.

Rezerwacja i dostawa biletów lotniczych i 

kolejowych (na okres 24 m-cy) zamówienie 

centralne

usługa

79997000-9 - Usługi 

organizowania podróży 

służbowych 

przetarg nieograniczony 169 116,69 zł CPPC/PT POPC I kwartał

5 Organizacja i obsługa wydarzeń usługa

79952000-2 Usługi w zakresie 

organizacji imprez

55120000-7 Usługi hotelarskie w 

zakresie spotkań i konferencji

usługi społeczne 759 741,46 zł

5.1.

Obsługa zabezpieczenia organizowanych przez 

CPPC: konferencji, szkoleń i narad, w tym 

usługi wynajmu sal konferencyjnych z obsługa 

techniczna oraz zintegrowane usługi hotelarskie 

i/lub gastronomiczne

usługa

79952000-2 Usługi w zakresie 

organizacji imprez

55120000-7 Usługi hotelarskie w 

zakresie spotkań i konferencji

usługi społeczne 259 741,46 zł CPPC/PT POPC I kwartał

5.2. Organizacja wydarzeń usługa
79952000-2 Usługi w zakresie 

organizacji imprez 
usługi społeczne 500 000,00 zł CPPC/PT POPC II kwartał

6. Opieka medyczna usługa

85121000-3 Usługi medyczne

    85121200-5 Specjalistyczne 

usługi medyczne   

    85121100-4  Ogólne usługi 

lekarskie  

usługi społeczne 120 000,00 zł CPPC II kwartał

Plan zamówień publicznych CPPC na rok 2020 - zamówienia ustawowe

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)

planowany termin wszczęcia 

postępowania
tryb udzielenia zamówienia



7.

Świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu 

Audytu Wewnętrznego przez usługodawcę 

niezatrudnionego w Centrum Projektów Polska 

Cyfrowa

usługa

79212000-03 – usługi audytu

79212100-04 – usługi audytu 

finansowego

79212200-5 - usługi audytu 

wewnętrznego

przetarg nieograniczony 450 000,00 zł CPPC III kwartał

8.

Usługa przeprowadzenia kontroli trwałości 

oraz kontroli w realizacji w ramach I, II i III Osi 

POPC oraz wizyt monitoringowych w ramach III 

Osi POPC  

usługa

79313000-1 – Realizacja usług 

kontrolnych

79210000-9 – Usługi księgowe i 

audytorskie

przetarg nieograniczony 450 000,00 zł PT POPC III kwartał

9.
Usługi w zakresie bezpieczeństwa informacji i 

ochrony danych osobowych
usługa

79417000-0 Usługi doradcze w 

zakresie bezpieczeństwa; 

72800000-8 Usługi audytu 

komputerowego i testowania 

komputerów

przetarg nieograniczony 478 532,10 zł

9.1.

Świadczenie usługi w zakresie pełnienia funkcji 

Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Centrum 

Projektów Polska Cyfrowa  
usługa

79417000-0 Usługi doradcze w 

zakresie bezpieczeństwa
przetarg nieograniczony 151 861,62 zł CPPC I kwartał

9.2.

Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu 

obowiązków Pełnomocnika Dyrektora Centrum 

Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) ds. 

bezpieczeństwa informacji

usługa
79417000-0 Usługi doradcze w 

zakresie bezpieczeństwa
przetarg nieograniczony 187 337,15 zł CPPC I kwartał

9.3. Audyt IT usługa

72800000-8 Usługi audytu 

komputerowego i testowania 

komputerów

przetarg nieograniczony 139 333,33 zł CPPC/PT POPC I kwartał

10.
Wdrożenie systemu do zarządzania 

podatnościami
usługa

72263000-6 Usługi wdrażania 

oprogramowania 
przetarg nieograniczony 320 000,00 zł CPPC/PT POPC I kwartał

11. Serwery i urządzenia sieciowe dostawa

30233000-1 Urządzenia do 

przechowywania i odczytu 

danych 48820000-2 Serwery; 

32420000-3 Urządzenia sieciowe

przetarg nieograniczony 340 000,00 zł

11.1. Zakup półki do macierzy serwerowej dostawa

30233000-1 Urządzenia do 

przechowywania i odczytu 

danych

przetarg nieograniczony                                             280 000,00 zł CPPC/PT POPC II kwartał

11.2. Zakup serwera dostawa 48820000-2 Serwery przetarg nieograniczony                                               40 000,00 zł CPPC/PT POPC II kwartał

11.3. Zakup urządzenia firewall UTM dostawa 32420000-3 Urządzenia sieciowe przetarg nieograniczony                                               20 000,00 zł CPPC/PT POPC II kwartał

12. Rekonfiguracja środowiska wirtualnego usługa

72000000-5 - Usługi 

informatyczne: konsultacyjne, 

opracowywania 

oprogramowania, internetowe i 

wsparcia

przetarg nieograniczony                                             300 000,00 zł CPPC/PT POPC III kwartał
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13. Zakup sprzętu informatycznego i licencji dostawa

30213100-6 Komputery 

przenośne; 48000000-8 Pakiety 

oprogramowania i systemy 

informatyczne; 30237200-1 

Akcesoria komputerowe 

przetarg nieograniczony 199 369,29 zł

13.1. Zakup laptopów oraz stacji graficznej dostawa
30213100-6 Komputery 

przenośne
przetarg nieograniczony 60 000,00 zł CPPC/PT POPC II kwartał

13.2. Zakup licencji dostawa

48000000-8 Pakiety 

oprogramowania i systemy 

informatyczne

przetarg nieograniczony 114 000,00 zł CPPC/PT POPC II kwartał

13.3. Zakup  szyfrowanych nośników danych dostawa 32582000-6 Nośniki danych przetarg nieograniczony 6 500,00 zł CPPC/PT POPC II kwartał

13.4. Akcesoria komputerowe i teleinformatyczne dostawa
30237200-1 Akcesoria 

komputerowe 
wyłączenie art. 6a ustawy Pzp 18 000,00 zł CPPC/PT POPC w miarę potrzeb w ciągu roku 

13.5. Akcesoria do tabletów dostawa

19520000-7 - Produkty z 

tworzyw sztucznych 30237280-5 

Akcesoria zasilające 30237200-1 

Akcesoria komputerowe 

wyłączenie art. 6a ustawy Pzp 869,29 zł CPPC w miarę potrzeb w ciągu roku 

14. Usługi z zakresu doradztwa prawnego usługa 79100000-5 Usługi prawnicze usługi społeczne 320 000,00 zł

14.1. Świadczenie usług prawnych na potrzeby CPPC usługa     79100000-5 Usługi prawnicze usługi społeczne                                             300 000,00 zł CPPC/PT POPC II kwartał

14.2.

Zakup usług eksperckich w zakresie 

opracowania narzędzia - raportu do 

monitorowania zwrotu nadpłaconej pomocy 

Clawback w projektach I osi objętych pomocą 

publiczna 

usługa     79100000-5 Usługi prawnicze usługi społeczne                                               20 000,00 zł CPPC/PT POPC II kwartał

15. Akademia zamówień publicznych usługa 80500000-9 Usługi szkoleniowe usługi społeczne                                               60 000,00 zł CPPC/PT POPC I kwartał

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. 
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