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Przedmiot zamówienia

Nazwa
Departamentu

Uszczegółowienie
przedmiotu zamówienia

Wartość zamówienia netto
/PLN/

Analizy, ekspertyzy, opinie i opracowania
DPR
Badanie pn. Opieka nad dziećmi do lat 3

Przewidywany tryb lub inna
procedura udzielenia
zamówienia/
przewidywany termin wszczęcia

Rodzaj zamówienia

przetarg nieograniczony

usługa

150 000,00

I kwartał

40 650,00

III-IV kwartał

130 000,00

I kwartał

81 300,00

II kwartał

121 000,00

III-IV kwartał

DRG
Analiza wyłonionych Inteligentnych specjalizacji RIS2030
Analizy dotyczące rynków zagranicznych - 2 w ramach projektu WRPO "Gospodarna
Wielkopolska"
Opracowanie analiz perspektywicznych rynków docelowych wraz z analizą
potencjalnych partnerów handlowych w ramach Projektu WRPO "Gospodarna 2050 H2 Wielkopolska"
Szanse dla wielkopolskiej gospodarki w realizacji strategii Czysta planeta dla
wszystkich
Światowy łańcuch dostaw gospodarki wodorowej
Audyt technologiczny
DRG
Przeprowadzenie min.15 audytów technologicznych

243 000,00

II kwartał

630 000,00
630 000,00
630 000,00

przetarg nieograniczony

usługa

I kwartał
przetarg nieograniczony

usługa

I kwartał
IV kwartał
przetarg nieograniczony

usługa

Badania ankietowe
DPR
Cudzoziemcy w województwie wielkopolskim
Profil klienta pomocy społecznej. Potrzeby - oczekiwania - wyzwania

83 000,00
89 500,00

Badania ewaluacyjne
DO
„Wsparcie procesu przeprowadzenia Oceny jakości współpracy Samorządu
Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego metodą Lokalnego Indeksu Jakości
Współpracy”

15 000,00

I kwartał

121 951,00

II-III kwartał

203 252,00

I-II kwartał

162 602,00

I-II kwartał

697 340,00
697 340,00

przetarg nieograniczony

697 340,00

I kwartał

160 000,00
160 000,00

przetarg nieograniczony

160 000,00

III kwartał

DPR
Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w ramach PI 9v na tworzenie trwałych
miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych
Ewaluacja ex ante stosowania instrumentów finansowych w województwie
wielopolskim w okresie programowania 2021+
Wpływ wsparcia w ramach WRPO 2014+ na jakość i dostępność świadczeń
zdrowotnych na terenie województwa wielkopolskiego
Bilety lotnicze
BZP
Usługa pośrednictwa w rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na potrzeby UMWW w
2020 roku
Budowa stoiska wystawienniczego
DR

Wykonanie zabudowy stoiska na Targi Smaki Regionów
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usługa

usługa
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619 382,00

postępowanie na usługi
społeczne art. 138o ustawy Pzp.

619 382,00
619 382,00
301 390,00
301 390,00

sukcesywnie I, II, III, IV kwartał
przetarg nieograniczony

Catering
BZP
Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla UMWW w 2020 roku
Doprowadzenie alternatywnego źródła chłodu do punktów dystrybucyjnych
DA
Doprowadzenie alternatywnego źródła chłodu do punktów dystrybucyjnych
al.Niepodległości 34
Dostawa dla szkół fabrycznie nowego sprzętu i pomocy dydaktycznych
DE
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.
Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego
DA
Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego al. Niepodległości 34

301 390,00

przetarg nieograniczony

1 546 516,00

I-II kwartał

przetarg nieograniczony

DA

dostawa

robota budowlana

I-II kwartał

postępowanie na usługi
969 300,00
społeczne art. 138o ustawy Pzp.

Dozór i ochrona

robota budowlana

I-II kwartał

1 546 516,00
1 546 516,00

720 000,00
720 000,00
720 000,00

usługa

usługa

969 300,00
Dozór i ochrona osób i mienia ruchomego oraz obiektów Województwa
Wielkopolskiego z siedzibą UMWW w Poznaniu w 2021 r.

Druk materiałów
BZP
Sukcesywne świadczenie usług drukarskich dla UMWW w II kwartale 2020 r.
Kampania informacyjno-promocyjna
DRG

969 300,00

IV kwartał

626 125,00
626 125,00
626 125,00

przetarg nieograniczony

usługa

II kwartał
przetarg nieograniczony

usługa

300 000,00
Przygotowanie kompleksowej kampanii inforamcyjno-promocyjnej w ramach projektu
WRPO "Gospodarna 2050-H2Wielkopolska"

GM
Organizacja obchodów 102. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - kampania
promocyjna obchodów

300 000,00

I kwartał

113 821,00

przetarg nieograniczony

113 821,00

IV kwartał

290 000,00

postępowanie na usługi
społeczne art. 138o ustawy Pzp.

Karta sportowa 2021
DO

usługa

usługa

290 000,00
Dostęp pracowników UMWW i osób towarzyszących do usług sportowo-rekreacyjnych
w 2021 r.

290 000,00

Kompleksowa organizacja imprez
DPR

IV kwartał
przetarg nieograniczony

Impreza biegowa WRPO 2014+ nad Jeziorem Maltańskim - kompleksowa organizacja
Kompleksowa organizacja - Miasteczka Europejskie WRPO 2014+ w trakcie Dni
Otwartych Funduszy Europejskich
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170 000,00

III kwartał

150 000,00

II kwartał

usługa
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291 280,00

zapytanie o cenę

dostawa

Materiały i artykuły biurowe
DA

291 280,00
Sukcesywna dostawa artykułów biurowych oraz papieru do drukarek i kserokopiarek
dla UMWW w 2021 r.

Materiały i artykuły promocyjne/ gadżety
DE, DI, DO, DOW,
DR,DRG, DS., DSR,
DZ, KS, GM

291 280,00

IV kwartał

513 000,00

przetarg nieograniczony

dostawa

513 000,00
Sukcesywny zakup materiałów i artykułów promocyjnych na potrzeby UMWW w 2020
roku - zamówienie udzielane w częściach

513 000,00

I, II, III, IV kwartał

373 395,00
373 395,00
373 395,00
805 830,00
805 830,00
805 830,00

przetarg nieograniczony

dostawa

II kwartał
przetarg nieograniczony

usługa

200 000,00
Opracowanie i wykonanie platformy internetowej do gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych dotyczących publicznego transportu zbiorowego
DT
200 000,00

przetarg nieograniczony

Meble biurowe
DA
Zakup mebli na potrzeby Biur/Departamentów UMWW
Najem samochodów osobowych
DA
Najem 7 samochodów osobowych

Opracowanie i wykonanie platformy internetowej do gromadzenia, przechowywania i
udostępniania danych dotyczących publicznego transportu zbiorowego, w tym:
- wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich;
- krajowych drogowych przewozów osób, na które zezwolenia wydaje marszałek
województwa, starosta, burmistrz lub wójt; - komunikacji miejskiej na terenie powiatu
wągrowieckiego, a także zapewnienie poprawnego działania ww. platformy
internetowej, w tym monitorowanie jej działania oraz przeszkolenie i wsparcie
użytkowników platformy.

200 000,00

Przegląd i konserwacja

I kwartał
usługa

I kwartał

przetarg nieograniczony

usługa

DA
Serwisowanie, konserwacja i przegląd instalacji: sygnalizacji pożaru, DSO,
inst. elektrycznej, teletechnicznej zamontowanych w budynku przy al. Niepodległości
34,
Serwisowanie, konserwacja i przegląd systemu BMS zamontowanych w budynku przy
al. Niepodległości 34
Serwisowanie, konserwacja i przegląd urządzeń instalacji: wentylacyjnej, ciepłowniczej,
chłodniczej, wodociągowej i kanalizacyjnej zamontowanych w budynku przy al.
Niepodległości 34
Sprzątanie
DA
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 Poznaniu w 2020 r.
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438 700,00

IV kwartał

183 475,00

IV kwartał

270 600,00

IV kwartał

873 990,00
873 990,00

zapytanie o cenę

873 990,00

IV kwartał

usługa
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1 068 235,00
Świadczenie usług pocztowych
DA

postępowanie na usługi
społeczne art. 138o ustawy Pzp.

usługa

1 068 235,00
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 w 2021 r.

Targi Agri Week Osaka
DRG
Wykonanie stoiska WW na targach Agri Week osaka (Japonia) w ramach Projektu
WRPO " Gospodarna Wielkopolska"
Targi SIAL Paris
DRG
Wykonanie stoiska WW na targach SIAL PARIS (Francja) w ramach Projektu WRPO "
Gospodarna Wielkopolska"
Transport samochodowy zewnętrzny
DA
Świadczenie usługi transportu zewnętrznego na potrzeby Biur/Departamentów UMWW
w 2021 r
Urządzenia informatyczne i oprogramowanie
BGW

1 068 235,00

IV kwartał

358 000,00
358 000,00

przetarg nieograniczony

358 000,00

I kwartał

317 000,00
317 000,00

przetarg nieograniczony

317 000,00

III kwartał

487 848,00
487 848,00

przetarg nieograniczony

487 848,00

IV kwartał
przetarg nieograniczony

usługa

usługa

usługa

dostawa

441 135,00
Przedmiotem zamówienia jest dostawa biurowego sprzętu informatycznego z
oprogramowaniem standardowym i systemowym. Zamówienie dla Części nr 2
postępowania będzie składało się z dwóch części: Dostawa biurowego sprzętu
informatycznego z oprogramowaniem standardowym oraz Dostawa urządzenia do
kolorowego i monochromatycznego drukowania, kopiowania i skanowania
wielkoformatowych dokumentów.

DA
Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego
Wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania dla autobusu szynowego serii SA108
DT
Wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania i prac modernizacyjnych dla
autobusu szynowego SA108-008 wraz z: - udzieleniem gwarancji na pojazd,
oprogramowanie i dokumentację techniczną, - opracowaniem i przekazaniem
dokumentacji technicznej, - udzieleniem licencji na dokumentację techniczną i
oprogramowanie
Wykonanie czynności piątego poziomu utrzymania i prac modernizacyjnych dla autobusu szynowego serii SA108
DT
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

441 135,00

926 830,00
926 830,00
2 100 000,00
2 100 000,00

III kwartał
zamówienie z wolnej ręki

2 100 000,00

IV kwartał

4 400 000,00
4 400 000,00

przetarg nieograniczony

4 400 000,00

I kwartał

224 700,00

Zakup paliwa

I kwartał

przetarg nieograniczony

224 700,00

DA

224 700,00

Zakup paliwa do samochodów służbowych
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IV kwartał

usługa

usługa

dostawa
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Zorganizowanie wydarzeń "Dni społeczeństwa wodorowego"
DRG
Organizacja wydarzeń "Dni społeczeństwa wodorowego" - 19-26 maja 2020. Impreza w
formacie tygodniowego „road-show”, tj. trasa po Wielkopolsce promocyjnego pojazdu
wodorowego (autobus, sam. osobowy, inne), z przystankami 1-2 dniowymi w
wybranych miastach, które promować będą technologię wodorową.
Podczas tygodniowego objazdu po Wielkopolsce, prowadzona byłaby kampania
informacyjna zachęcająca do udziału w tym wydarzeniu.
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590 000,00
590 000,00

przetarg nieograniczony

590 000,00

I kwartał

usługa

