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Przedmiot zamówienia
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Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia
 Wartość zamówienia 

netto w /PLN/ 

Przewidywany tryb lub inna 

procedura udzielenia 

zamówienia/

przewidywany termin 

wszczęcia

 Rodzaj zamówienia 

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 65 040,00 zł                   przetarg nieograniczony usługa 

DRG 65 040,00 zł                    

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 65 040,00 zł                    II kwartał

280 000,00 zł                 przetarg nieograniczony
usługa 

BGW 280 000,00 zł                  

Aktualizacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla obszaru 

województwa wielkopolskiego.

Realizacja 2019 - 2020.

280 000,00 zł                  IV kwartał

Analizy, ekspertyzy, opinie i opracowania
przetarg nieograniczony

usługa 

DPR

„Badanie wielkopolskich przedsiębiorstw na potrzeby aktualizacji wiedzy nt. inteligentnych 

specjalizacji i wyznaczenia kierunków polityki innowacyjnej regionu” i  „Branże dominujące w 

gospodarce regionu w ramach identyfikacji specjalizacji gospodarczej Wielkopolski”

260 163,00 zł                  I kwartał

"Badanie wielkich wyzwań społecznych stojących przed Wielkopolską" 44 715,00 zł                    I kwartał

Usługi eksperckie wspierające proces aktualizacji zestawu inteligentnych specjalizacji 

wielkopolski i przygotowania Planu Rozwoju Wielkopolski w oparciu o inteligentne specjalizacje 

w zakresie a) przygotowanie diagnozy innowacyjności i konkurencyjności  Wielkopolski b) 

analiza wszystkich wyników badań - elementów procesu badawczego składającego się zgodnie 

z metodologią przyjętą w obecnym RIS3 na identyfikację IS; c) Konsultacje dotyczące nowego, 

proponowanego zestawu IS (moderacja) d) Przygotowanie dokumentu wykonawczego RIS3

20 325,00 zł                    I kwartał

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 pn.: „Cudzoziemcy w województwie wielkopolskim"

92 400,00 zł                    III kwartał

Zlecenie przez WROT pogłębionych badań i ekspertyz z zakresu analizy sytuacji społeczno-

gospodarczej województwa wielkopolskiego, stanowiących wsparcie merytoryczne w związku z 

zarządzaniem strategicznym WRPO 2014+. Wykonanie ekspertyzy pn.: Miasta średnie w 

województwie wielkopolskim i ich znaczenie dla rozwoju regionu. 

325 200,00 zł                  I kwartał

DRG

analiza dotycząca rynków zagranicznych 45 000,00 zł                    II kwartał

Badania ewaluacyjne przetarg nieograniczony usługa 

DPR

Ewaluacja działań  informacyjno- promocyjnych realizowanych przez IZ WRPO 2014+ ; 

Przedmiotem zamówienia będzie ocena działań komunikacyjnych skierowanych do grup 

docelowych WRPO 2014+ w tym: ocena skuteczności, trafności i użyteczności tych działań, 

ocena ich wpływu na ilość przyjętych wniosków o dofinansowanie, ocena zrozumiałości 

komunikatów czy weryfikacja aktualnych potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów 

WRPO 2014+.

146 342,00 zł                  II-III kwartał

Aktualizacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla obszaru województwa wielkopolskiego.
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Ocena komplementarności działań finansowanych  przez EFRR i EFS w ramach WRPO 2014+; 

Przedmiotem zamówienie będzie  ocena komplementarności wsparcia działań finansowanych z 

EFS oraz EFRR w ramach WRPO 2014-2020. W badaniu ważne jest odtworzenie logiki 

interwencji w zakresie realizacji zasady komplementarności i weryfikacja mechanizmów 

zapewniających jej realizację.

121 951,00 zł                  III-IV kwartał

Wpływ interwencji  WRPO 2014+ na sytuację na obszarach  rewitalizowanych w tym na 

ożywienie społeczne i gospodarcze tych obszarów oraz na jakość życia mieszkańców; 

Przedmiotem zamówienie będzie identyfikacja wpływu WRPO 2014+ na poprawę sytuacji na 

obszarach rewitalizowanych, w tym na poprawę  jakości życia mieszkańców  oraz ożywienie 

gospodarcze i społeczne na  terenach, które zostały poddane  rewitalizacji, a także ocena 

skuteczności działań rewitalizacyjnych oraz ich jakości w podziale na typy  obszarów

162 602,00 zł                  III-IV kwartał

Wpływ interwencji WRPO 2014+ na zatrudnienie i rynek pracy w województwie wielkopolskim. 

Identyfikacja wskaźnika Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć 

miesięcy po opuszczeniu programu ( 2 pomiar).Przedmiotem zamówienia będzie ocena wpływu 

wsparcia udzielonego ze środków EFS w ramach OP 6, 7 i 8 WRPO 2014+ na zmianę sytuacji 

uczestników projektów pracujących w momencie udzielania wsparcia.

174 528,00 zł                  I kwartał

DO 20 000,00 zł                    

Badanie ewaluacyjne pn. „Wsparcie procesu przeprowadzenia Oceny jakości współpracy 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy"

20 000,00 zł                    I kwartał

Biuletyn informacyjny WRPO "Nasz Region" 150 000,00 zł                 przetarg nieograniczony usługa 

DPR 150 000,00 zł                  

zredagowanie, druk i dystrybucja w 2019 r. 4 numerów biuletynu informacyjnego WRPO2014+ 

Nasz Region i 10 wydań E-biuletynu "Nasz Region"
150 000,00 zł                  I kwartał

Budowa platformy internetowej 219 000,00 zł                 przetarg ograniczony usługa 

DT 219 000,00 zł                  

Platforma do przechowywania i udostępniania danych dot. przystanków, przewoźników, 

rozkładów jazdy oraz położenia pojazdów
219 000,00 zł                  I kwartał

Catering

554 022,53 zł                 

 postępowanie na usługi 

społeczne art. 138o ustawy 

Pzp. usługa 

554 022,53 zł                  

Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla UMWW w Poznaniu w roku 2019 554 022,53 zł                   sukcesywnie I, II, III, IV kwartał

Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego 731 700,00 zł                 przetarg nieograniczony robota budowlana

DA 731 700,00 zł                  

Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego al. Niepodległości 34 731 700,00 zł                  II - III kwartał

1 546 523,00 zł              przetarg nieograniczony
dostawa

DE 1 546 523,00 zł               

W ramach zamówienia przewiduje się doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego, 

które przystąpiły do projektu Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska . Doposażenie 

ma na celu podniesienie standardów wyposażenia znajdujących się w ww. placówkach pracowni 

kształcenia zawodowego i będzie zgodne z ze standardem określonym przez MEN w katalogu

wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 zawodów wskazanym w Wytycznych w 

zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.

1 546 523,00 zł               I-II kwartał

Dostawa w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” fabrycznie nowego sprzętu i pomocy dydaktycznych wraz 

z ich dystrybucją.
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21 390 697,00 zł            przetarg nieograniczony

dostawa

BGW 21 390 697,00 zł             

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)

Realizacja 2019 - 2021.

21 390 697,00 zł             I kwartał

Druk materiałów 550 000,00 zł                 przetarg nieograniczony usługa 

550 000,00 zł                  

Sukcesywne świadczenie usług drukarskich dla UMWW w 2020 r. 550 000,00 zł                  IV kwartał

Druk publikacji 300 000,00 zł                 przetarg nieograniczony usługa 

KS 300 000,00 zł                  

Druk "Monitora Wielkopolskiego". Druk offsetowy magazynu samorządowego "Monitor 

Wielkopolski"
300 000,00 zł                  I kwartał

Karta sportowa

180 000,00 zł                 

 postępowanie na usługi 

społeczne art. 138o ustawy 

Pzp. usługa 

DO 180 000,00 zł                  

dostęp pracowników UMWW i osób  towarzyszących do usług sportowo-rekreacyjnych  180 000,00 zł                  IV kwartał

570 000,00 zł                 przetarg nieograniczony usługa 

BGW 570 000,00 zł                  

Kartograficzne opracowanie rzeźby terenu z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu.

Realizacja 2019 - 2020.

570 000,00 zł                  I kwartał

Kompleksowa organizacja imprez 280 487,80 zł                 przetarg nieograniczony usługa 

GM 280 487,80 zł                  

Organizacja obchodów 101. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 280 487,80 zł                  I kwartał

Materiały i artykuły biurowe 296 335,00 zł                 zapytanie o cenę dostawa

DA 296 335,00 zł                  

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych oraz papieru do drukarek i kserokopiarek dla UMWW 

w 2020 r.
296 335,00 zł                  IV kwartał

Materiały i artykuły promocyjne/ gadżety 486 465,42 zł                 przetarg nieograniczony dostawa

486 465,42 zł                  

Sukcesywny zakup materiałów i artykułów promocyjnych na potrzeby UMWW w 2019 roku 486 465,42 zł                  I, II, III, IV kwartał

Meble biurowe 541 698,00 zł                 przetarg nieograniczony dostawa

DA 541 543,00 zł                  

Zakup mebli na potrzeby Biur/Departamentów UMWW 541 543,00 zł                  II kwartał

Ochrona

880 000,00 zł                 

postępowanie na usługi 

społeczne art. 138o ustawy 

Pzp. usługa 

DA 880 000,00 zł                  

Dozór i ochrona osób i mienia ruchomego oraz obiektów Województwa Wielkopolskiego z 

siedzibą UMWW w Poznaniu w 2020 r.
880 000,00 zł                  IV kwartał

Ogłoszenia prasowe 514 604,63 zł                 przetarg nieograniczony usługa 

Kartograficzne opracowanie rzeźby terenu z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i 

systemowym, 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)
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21 143,00 zł                    

Publikacja ogłoszeń prasowych na potzreby UMWW w 2020 roku 21 143,00 zł                    IV kwartał

Produkcja i emisja audycji radiowych 346 180,00 zł                 przetarg nieograniczony usługa 

DPR 346 180,00 zł                  

produkcja i emisja co najmniej 100 odcinków audycji radiowych o WRPO 2014+ na antenie 

pięciu lokalnych rozgłośni radiowych wraz z emisją powtórek
346 180,00 zł                  IV kwartał

Projekt i wykonanie stoiska wystawienniczego 140 000,00 zł                 przetarg nieograniczony usługa 

DR 140 000,00 zł                  

Projekt i wykonanie zabudowy stoiska na Targi Smaki Regionów 140 000,00 zł                  III kwartał

150 500,00 zł                 przetarg nieograniczony robota budowlana

DG 150 500,00 zł                  

remont dachu na nieruchomości w Kaliszu ul. Nowy Świat 35 150 500,00 zł                  II kwartał

Sprzątanie 943 000,00 zł                 zapytanie o cenę usługa 

DA 940 000,00 zł                  

Sprzątanie pomieszczeń biurowych i przynależnych, myciu 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 2020 r. 

940 000,00 zł                  IV kwartał

Świadczenie usług pocztowych 720 000,00 zł                 przetarg nieograniczony usługa 

DA 720 000,00 zł                  

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 w 2020 r.

720 000,00 zł                  IV kwartał

Targi Expocomer Panama 250 000,00 zł                 przetarg nieograniczony usługa 

DRG 250 000,00 zł                  

realizacja stoiska wystawienniczego na targach w Panamie w dn. 27-30 marca 250 000,00 zł                  I kwartał

Targi PowerGen Africa 350 000,00 zł                 przetarg nieograniczony usługa 

DRG 350 000,00 zł                  

realizacja stoiska wystawienniczego na targach w Kapsztadzie RPA w dn. 14-16 maja 2019 r.
350 000,00 zł                  I kwartał

Targi Annual Investment Meeting Dubaj 300 000,00 zł                 przetarg nieograniczony usługa 

DRG 300 000,00 zł                  

Kompleksowa organizacja stoiska wystawienniczego Województwa Wielkopolskiego na targach 

inwestycyjnych Annual Investment Meeting  odbywających się w dniach od 8-10 kwietnia 2019 r. 

w Dubaju

300 000,00 zł                  I kwartał

Tłumaczenia 250 000,00 zł                 przetarg nieograniczony usługa 

250 000,00 zł                  

Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz UMWW w 2020 r. 250 000,00 zł                  IV kwartał

Transport samochodowy zewnętrzny 410 000,00 zł                 przetarg nieograniczony usługa 

DA 410 000,00 zł                  

Świadczenie usługi transportu zewnętrznego na potrzeby Biur/Departamentów UMWW w 2020r
410 000,00 zł                  IV kwartał

Urządzenia informatyczne i oprogramowanie 1 276 500,00 zł              przetarg nieograniczony dostawa

DA 1 276 500,00 zł               

Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego 1 276 500,00 zł               III kwartał

Usługa ubezpieczeniowa 5 307 180,00 zł              przetarg nieograniczony usługa 

5 307 180,00 zł               

Ochrona ubezpieczeniowa majatku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa 

Wielkopolskiego (um na 3 lata)
5 307 180,00 zł               III kwartał

Remont dachu
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Usługi doprowadzenia alternatywnego źródła chłodu 285 000,00 zł                 przetarg nieograniczony robota budowlana

DA 285 000,00 zł                  

Doprowadzenie alternatywnego źródła chłodu do pkt dystrybucyjnych al. Niepodległości 34 285 000,00 zł                  II / III kwartał

Usługi przeglądu 
i konserwacji
860 000,00 zł                 przetarg nieograniczony

usługa 

DA 860 000,00 zł                  

Serwisowanie, konserwacja i przegląd instalacji oraz systemów zamontowanych w budynku przy 

al. Niepodległości 34 1. sygnalizacji pożaru, DSO; 2. inst. elektrycznej, teletechnicznej,

3. wentylacyjnej, ciepłowniczej, chłodniczej, wodociągowej i kanalizacyjnej;4. BMS w 2020 r.

860 000,00 zł                  IV kwartał

3 700 000,00 zł              przetarg nieograniczony usługa 

DT 3 700 000,00 zł               

Wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania i prac modernizacyjnych dla autobusów 

szynowych SA108-004 i SA108-005 wraz z: - udzieleniem gwarancji na pojazd, oprogramowanie 

i dokumentację techniczną, - opracowaniem i przekazaniem dokumentacji technicznej, - 

udzieleniem licencji na dokumentację techniczną i oprogramowanie.

3 700 000,00 zł               II kwartał

2 000 000,00 zł              przetarg nieograniczony
usługa 

DT 2 000 000,00 zł               

Wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania i prac modernizacyjnych elektrycznego 

zespołu trakcyjnego EN57AKW-1025, wraz z: - udzieleniem gwarancji na pojazd, 

oprogramowanie i dokumentację techniczną, - opracowaniem i przekazaniem dokumentacji 

technicznej; - udzieleniem licencji na dokumentację techniczną i oprogramowanie.

2 000 000,00 zł               III kwartał

16 650 000,00 zł            przetarg nieograniczony
usługa 

DT 16 650 000,00 zł             
Wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania i prac modernizacyjnych elektrycznych 

zespołów trakcyjnych EN76-036, EN76-037, EN76-038, EN76-039 i EN76-040, wraz z: - 

udzieleniem gwarancji na pojazdy, oprogramowanie i dokumentację techniczną, - opracowaniem 

i przekazaniem dokumentacji technicznej; - udzieleniem licencji na dokumentację techniczną i 

16 650 000,00 zł             I kwartał

23 310 000,00 zł            przetarg nieograniczony usługa 

DT 23 310 000,00 zł             

Wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania i prac modernizacyjnych elektrycznych 

zespołów trakcyjnych EN76-041, EN76-042, EN76-043, EN76-044 i EN76-045, EN76-046 i 

EN76-047, wraz z: - udzieleniem gwarancji na pojazdy, oprogramowanie i dokumentację 

techniczną, - opracowaniem i przekazaniem dokumentacji technicznej; - udzieleniem licencji na 

dokumentację techniczną i oprogramowanie.

23 310 000,00 zł             III kwartał

3 900 000,00 zł              przetarg nieograniczony usługa 

DT 3 900 000,00 zł               

Wykonanie czynności piątego poziomu utrzymania wraz z pracami modernizacyjnymi dla 

autobusu szynowego SA108-010, wraz z: - udzieleniem gwarancji na pojazd, oprogramowanie i 

dokumentację techniczną, - opracowaniem i przekazaniem dokumentacji technicznej, - 

udzieleniem licencji na dokumentację techniczną i oprogramowanie

3 900 000,00 zł               II kwartał

Wymiana akumulatorów UPS 162 600,00 zł                 przetarg nieograniczony usługa 

DA 162 600,00 zł                  

Wymiana akumulatorów UPS 162 600,00 zł                  II kwartał

Zakup paliwa 208 000,00 zł                 przetarg nieograniczony dostawa

Wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania i prac modernizacyjnych dla 5. elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN76

Wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania i prac modernizacyjnych dla 7. elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN76

Wykonanie czynności piątego poziomu utrzymania i prac modernizacyjnych dla autobusu szynowego serii SA108

Wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania  dla 2 autobusów szynowych serii SA108 

Wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania i prac modernizacyjnych dla  elektrycznego zespołu trakcyjnego serii 

EN57AKW
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DA 208 000,00 zł                  

Zakup paliwa do samochodów służbowych w 2020 r.

208 000,00 zł                  IV kwartał

Wydruk podążający 2 000 000,00 zł              przetarg nieograniczony usługa 

DA 2 000 000,00 zł               

Usługa wydruku podążającego w UMWW 2 000 000,00 zł               III kwartał

6


