
Plan postępowań w 2017r.

Przedmiot 
zamówienia

Uszczegółowienie 
przedmiotu zamówienia

Orientacyjna 
warto ść 

zamówienia netto 
/PLN/

Przewidywany tryb lub inna procedura 
udzielenia zamówienia/

przewidywany termin wszcz ęcia 
post ępowania

Rodzaj zamówienia 

dostawa

Dostawa wody do budynków zlokalizowanych w Poznaniu przy al.. Niepodległości 34, ul. Kościuszki 
95 i ul. Nowowiejskiego 37 wraz z usługą odprowadzenia ścieków bytowych, opadowych i roztopowych

442 000,00 zł           
zamówienie z wolnej ręki

II kwartał

Wykonywanie kolejowych przewozów pasa żerskich na linii Gniezno - Wrze śnia - Jarocin - Wrze śnia - Gniezno usługa

Przewozy wykonywane taborem elektrycznym  udostępnionym przez organizatora (umowa 
obowiązująca 3 lata)

18 000 000,00 zł      
przetarg nieograniczony

II kwartał
Materiały i artykuły biurowe dostawa

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych 290 250,00 zł           
zapytanie o cenę

IV kwartał

Wykonanie opracowa ń usługa

Wykonanie trzech opracowań: założeń do studium wykonalności, studium wykonalności oraz wniosku 
o dofinansowanie dla projektu pn.: "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, 
powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie 
Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami 
leczniczymi samorządu województwa".

155 600,00 zł           
przetarg nieograniczony

I kwartał

Bielty lotnicze usługa

„Rezerwacja, sprzedaż i sukcesywna dostawa biletów lotniczych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2017 roku”.

329 590,00 zł           
przetarg nieograniczony

I kwartał

Analizy, ekspertyzy, opinie i opracowania usługa

Wykonanie ekspertyz oraz badań ewaluacyjnych dotyczacych WRPO; Zlecenie przez jednostki sieci 
WROT pogłębionych badań i ekspertyz z zakresu analizy sytuacji społeczno-gospodarczej 
województwa wielkopolskiego, stanowiących wsparcie merytoryczne w związku z zarządzaniem 
strategicznym WRPO 2014+;  Badanie potencjału gospodarczego Wielkopolski (analiza czynników 
sukcesu innowacyjnych przedsiębiorstw, badanie branż kluczowych oraz analiza pojawiających się 
nowych obiecujących sektorów, w tym analiza trendów i wyzwań społecznych);  Badanie potencjału 
naukowego Wielkopolski (analiza obecnych i przyszłych obszarów specjalizacji naukowych)

390 000,00 zł           
przetarg nieograniczony

od I do IV kwartału

Ocena ratingowa  Województwa Wielkopolskiego 240 000,00 zł           
przetarg nieograniczony

I lub II kwartał

KOREKTY DO PLANU POST ĘPOWAŃ UMWW W 2017 ROKU

PLAN POSTĘPOWAŃ UMWW W 2017 ROKU

Dostawa wody
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Opracowanie programów oraz aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem dla 
odcinków dróg krajowych, dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i autostrad oraz kolei (projekt 
obejmuje 3 lata)

400 000,00 zł           
przetarg nieograniczony

II i /lub III kwartał

Badania ewaluacyjne usługa

Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena jakości współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego” metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy.

30 000,00 zł             
przetarg nieograniczony

I kwartał

Ewaluacja mid term postępu rzeczowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014–2020 na potrzeby przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy 
wykonania Przedmiotem zamówienia będzie: 1) dokonanie oceny postępu rzeczowego dla potrzeb 
przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania; 2) analiza i ocena 
obciążeń administracyjnych beneficjentów WRPO 2014-2020 i opracowanie na jej podstawie 
propozycji  uproszczeń proceduralnych i zmniejszenia obciążeń administracyjnych beneficjentów, 
związanych z korzystaniem przez nich ze środków WRPO 2014-2020.

300 000,00 zł           
przetarg nieograniczony

I kwartał

Przedmiotem zamówienia będzie: 1) oparta na wskaźnikach rezultatu strategicznego, ocena stopnia 
realizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 (RIS 3) oraz ocena 
wpływu RSI na stopień innowacyjności gospodarki w Wielkopolsce; 2) identyfikacja i ocena wpływu 
realizacji WRPO 2014+ na poziom konkurencyjności, innowacyjności i internacjonalizacji 
wielkopolskich przedsiębiorstw. Z uwagi na zapisy RIS 3, ustanawiające konieczność dwukrotnego 
badania procesu wdrażania tej Strategii, badanie będzie realizowane w dwóch przetargach. Przetarg 
wykazany w planie dotyczy badania realizowanego w formule on-going.

240 000,00 zł           
przetarg nieograniczony

IV kwartał

Wpływ interwencji WRPO 2014+ na zatrudnienie i rynek pracy w województwie wielkopolskim 
Przedmiotem badania będzie oszacowanie wpływu WRPO 2014+ na zatrudnienie i sytuację 
mieszkańców na rynku pracy w województwie wielkopolskim. Z uwagi na zapisy Wytycznych w 
zakresie Monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, 
wydanych przez MR, ustanawiających konieczność czterokrotnej identyfikacji sytuacji  na rynku pracy 
uczestników projektów współfinansowanych z EFS, badanie będzie realizowane w dwóch przetargach. 
Przetarg wykazany w planie dotyczy badania realizowanego w formule on-going.

215 000,00 zł           
przetarg nieograniczony

II kwartał

Bieg "Biegnij po fundusze!" usługa

Kompleksowa organizacja biegu nad Jeziorem Maltańskim w Poznaniu WRPO 105 000,00 zł           

Biuletyn informacyjny usługa

Przygotowanie biuletynu KSOW 38 000,00 zł             
przetarg nieograniczony

I kwartał

Biuletyn informacyjny WRPO "Nasz Region" zredagowanie, druk i dystrybucja biuletynu 
informacyjnego WRPO Nasz Region, wydanie E-biuletynu Nasz Region oraz przygotowanie i druk 
Poradnika WRPO

150 000,00 zł           
przetarg nieograniczony

I kwartał

Catering usługa

przetarg nieograniczony
III kwartał
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Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla deaprtamentów i biur UMWW            430 600,00 zł 
postępowanie na usługi społeczne 

art. 138o ustawy Pzp
I i III kwartał

Doposa żenie szkół i placówek kształcenia zawodowego dostawa

W ramach zamówienia przewiduje się doposażenie 46 szkół i 4 placówek kształcenia zawodowego, 
które przystąpiły do projektu Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska.

2 640 000,00 zł        
przetarg nieograniczony

IV kwartał

dostawa

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem 
standardowym i systemowym, opracowanie, dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników 
aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz metadanych SIPWW, 
przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 
teleinformatycznej i oprogramowania)

21 390 000,00 zł      
przetarg nieograniczony

II kwartał

Dostęp do sieci internet usługa

Zapewnienie łącza do Internetu na potrzeby SIPWW. Dostawa do dwóch lokalizacji wskazanych przez 
Zamawiającego symetrycznych łączy internetowych zakończonych stykiem w technologii Ethernet. 
Realizacja 48 miesięcy (2017-2021).

260 000,00 zł           
przetarg nieograniczony

II lub III kwartał

Dozór i ochrona usługa

Dozór i ochrona osób i mienia ruchomego oraz obiektów Województwa Wielkopolskiego z siedzibą 
UMWW w Poznaniu w 2017r.

900 000,00 zł           
postępowanie na usługi społeczne art. 138o 

ustawy Pzp.
IV kwartał

Druk materiałów usługa

Sukcesywne świadczenie usług drukarskich 290 000,00 zł           
przetarg nieograniczony

I kwartał

Gadżety i materiały promocyjne usługa

Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu

308 000,00 zł           
przetarg nieograniczony

I i III kwartał

Kampania promocyjna - budowa Marki usługa

Budowa Marki; kampania promocyjna, wizualizacja 325 000,00 zł           
przetarg nieograniczony

II kwartał

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie in frastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem 
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Karta sportowa usługa

Dostęp pracowników UMWW i osób towarzyszących do usług sportowo-rekreacyjnych 145 000,00 zł           
postępowanie na usługi społeczne 

art. 138o ustwy Pzp.
IV kwartał

Materiały i artykuły biurowe dostawa

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych 420 000,00 zł           
zapytanie o cenę

IV kwartał

Meble biurowe dostawa

Zakup mebli na potrzeby Biur/Departamentów UMWW 870 000,00 zł           
przetarg nieograniczony

I kwartał

Monitor Wielkopolski usługa

Druk offsetowy 12 wydań magazynu samorządowego"Monitor Wielkopolski" 290 000,00 zł           
przetarg nieograniczony

I kwartał
dystrybucja (wkładkowanie) 12 wydań magazynu samorządowego "Monitor Wielkopolski" w 
czasopismach na terenie Województwa Wielkopolskiego

220 000,00 zł           
przetarg nieograniczony

I kwartał

Naprawa główna/ rewizyjna wraz z modernizacj ą usługa

Elektryczny zespół trakcyjny EN57-1434 AKW - naprawa rewizyjna wraz z modernizacją 2 100 000,00 zł        
zamówienie z wolnej ręki

II kwartał (art. 67 ust. 1 pkt. 6)
Elektryczne zespoły trakcyjne EN76-026, EN76-027, EN76-028, EN76-029 i EN76-030 - naprawa 
rewizyjna

12 500 000,00 zł      
przetarg nieograniczony

II kwartał

Autobusy szynowe SA132-014 i SA132-015 - naprawa rewizyjna wraz z modernizacją 8 000 000,00 zł        
zamówienie z wolnej ręki

III kwartał (art. 67 ust. 1 pkt. 6)

Autobusy szynowe SA105-001 i SA105-002 - naprawa główna wraz z modernizacją 4 800 000,00 zł        
przetarg nieograniczony

I kwartał

Najem samochodów osobowych usługa

Najem 5 samochodów osobowych od IX 2017r do VIII 2020r. 720 000,00 zł           
przetarg nieograniczony

II lub III kwartał

Ogłoszenia prasowe usługa

Ogłoszenia prasowe 570 000,00 zł           
przetarg nieograniczony

I kwartał

Strona 4 z 7



Plan postępowań w 2017r.

Przedmiot 
zamówienia

Uszczegółowienie 
przedmiotu zamówienia

Orientacyjna 
warto ść 

zamówienia netto 
/PLN/

Przewidywany tryb lub inna procedura 
udzielenia zamówienia/

przewidywany termin wszcz ęcia 
post ępowania

Rodzaj zamówienia 

Organizacja warsztatów usługa

Organizacja warsztatów dla instytucji otoczenia biznesu. Wykonanie usługi polegającej na 
kompleksowej organizacji warsztatów w zakresie profesjonalizacji usług wielkopolskich Instytucji 
Otoczenia Biznesu

130 000,00 zł           
przetarg nieograniczony

I lub II kwartał

Organizacja warsztatów pobudzających przedsiębiorczość. Wykonanie usługi polegającej na 
kompleksowej organizacji warsztatów zachęcających do zakładania własnej działalności 
gospodarczej.

110 000,00 zł           
przetarg nieograniczony

I lub II kwartał

Oznakowanie Szlaku Muzeów Wielkopolskich usługa

Oznakowanie Szlaku Muzeów Wielkopolskich - wykonanie i instalacja tablic informacyjnych przy 
drogach na terenie Województwa Wielkopolskiego

160 000,00 zł           
przetarg nieograniczony

III kwartał

Aktualizacja zasięgów zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla 
obszaru województwa wielkopolskiego na podstawie bazy państwowego rejestru granic i powierzchni 
jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG), weryfikacja i uzgodnienie styków w zakresie 
wszystkich klas obiektów BDOT10k oraz aktualizacja zbiorów danych BDOT10k o wskazane 
inwestycje.Realizacja obejmuje 12 miesięcy (2017/2018).

400 000,00 zł           
przetarg nieograniczony

I kwartał

Opracowanie bazy danych glebowych dla województwa wielkopolskiego na podstawie Mapy 
glebowo – rolniczej w skali 1:25 000 wraz z aktualizacją. 700 000,00 zł           

przetarg nieograniczony
II lub III kwartał

Produkcja i zakup czasu antenowego
istnieje mozliwo ść zwolnienienia ze 

stosowania ustawy na podstawie art. 4 pkt 
3 lit. h) ustwy Pzp.

usługa

Zakup produkcji i czasu antenowego w TV - audycje. Stworzenie cyklu audycji dot. WRPO 2014+ oraz 
ich emisja w telewizji regionalnej 

420 000,00 zł           
przetarg nieograniczony

II kwartał
Zakup produkcji i czasu antenowego w TV - spoty. Produkcja spotów informacyjnych dot. WRPO 
2014+ oraz ich emisja w telewizji regionalnej

80 000,00 zł             
przetarg nieograniczony

I kwartał
Zakup produkcji, reklamy i czasu antenowego w radiu. Stworzenie cyklu audycji dot. WRPO 2014+ 
oraz ich emisja w radio

120 000,00 zł           
przetarg nieograniczony

II kwartał

Projektowanie usług muzealnych usługa

Przeprowadzenie warsztatów strategicznych z pracownikami wielkopolskich muzeów, których celem 
jest zaprojektowanie usług muzealnych

120 000,00 zł           
przetarg nieograniczony

II kwartał

Sprzątanie usługa

Pozyskanie i przetworzenie danych w zakresie refere ncyjnych baz danych SIPWW tj. baz danych pa ństwowego 
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Sprzątanie pomieszczeń biurowych i przynależnych, mycie okien w budynkach użytkowanych przez 
UMWW w Poznaniu oraz sprzątanie terenu na zewnątrz budynków przy al. Niepodległości 34, ul. 
Kościuszki 95 i ul. Nowowiejskiego 37 w Poznaniu

850 000,00 zł           
zapytanie o cenę

IV kwartał

Tłumaczenia usługa

Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu

220 000,00 zł           
przetarg nieograniczony

I kwartał

Transport samochodowy zewn ętrzny usługa

Świadczenie usług transportu zewnętrznego na potrzeby biur/departamentów UMWW 400 000,00 zł           
przetarg nieograniczony

IV kwartał

Urządzenia informatyczne i oprogramowanie dostawa

Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego 3 200 000,00 zł        
przetarg nieograniczony

II kwartał
Usługi pocztowe usługa

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 
zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz 
ich ewentualnych zwrotów, a także usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego na rzecz 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

430 000,00 zł           
postępowanie na usługi społeczne 

art. 138o ustwy Pzp.
IV kwartał

Wojewódzka kampania z zakresu profilaktyki uzale żnień usługa

Wojewódzka kampania z zakresu profilaktyki uzależnień skierowana w szczególności do dzieci, 
młodzieży, z elementami zajęć sportowych

1 155 000,00 zł        
przetarg nieograniczony

I kwartał

Wykonanie prac modernizacyjnych na potrzeby pomiesz czenia serwerowni roboty budowlane

Zakres prac obejmuje remont istniejącego pomieszczenia warsztatowego nr 05 wraz z jego adaptacją 
na potrzeby pomieszczenia serwerowni dla systemu SIPWW, w tym dostawę i instalację 
systemów:klimatyzacja precyzyjna, UPS, system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, kontrola 
dostępu KD, telewizja obserwacyjna CCTV, stałe urządzenie gaśnicze SUG.

730 000,00 zł           
przetarg nieograniczony

II lub III kwartał

Wykonywanie kolejowych przewozów pasa żerskich na linii Gniezno - Wrze śnia - Jarocin - Wrze śnia - Gniezno usługa

Przewozy wykonywane taborem elektrycznym  udostępnionym przez organizatora (umowa 
obowiązująca 3 lata)

18 000 000,00 zł      
przetarg nieograniczony

II kwartał

Zakup paliwa usługa
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Zakup paliw do samochodów służbowych 250 000,00 zł           
przetarg nieograniczony

IV kwartał
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