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1 materiały biurowe

zamówienie udzielanie 

jest w trybie 

podstawowym: art. 275 

pkt 1 ustawy

      52 440,00 zł II kwartał 1.2.1.

zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: 

TAK; zamówienie strategiczne: NIE;             

zamówienie zastrzeżone: NIE;                

charakter zamówienia: zamówienie 

klasyczne

2
materiały eksploatacyjne do 

urządzeń drukujących i kopiujących

zamówienie udzielanie 

jest w trybie 

podstawowym: art. 275 

pkt 1 ustawy

    106 505,00 zł II kwartał 1.2.2.

zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: 

TAK; zamówienie strategiczne: NIE;             

zamówienie zastrzeżone: NIE;                

charakter zamówienia: zamówienie 

klasyczne

3 laptopy

zamówienie udzielanie 

jest w trybie 

podstawowym: art. 275 

pkt 1 ustawy

      35 000,00 zł lip.22 1.2.3.

zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: 

TAK; zamówienie strategiczne: NIE;             

zamówienie zastrzeżone: NIE;                

charakter zamówienia: zamówienie 

klasyczne

pozycja dodana

4 usługi pocztowe

zamówienie udzielanie 

jest w trybie 

podstawowym: art. 275 

pkt 1 ustawy

    210 000,00 zł IV kwartał 1.3.1.

zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: 

TAK; zamówienie strategiczne: NIE;             

zamówienie zastrzeżone: NIE;                

charakter zamówienia: zamówienie 

klasyczne

5

szkolenie pn. Dojrzały 

przedsiebiorca z modułem kultury 

organizacyjnej w obszarze 

usług/handlu dla 190 uczestników

zamówienie udzielanie 

jest w trybie 

podstawowym: art. 275 

pkt 1 ustawy

      76 494,00 zł II kwartał 1.3.2.

zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: 

TAK; zamówienie strategiczne: NIE;             

zamówienie zastrzeżone: NIE;                

charakter zamówienia: zamówienie 

klasyczne   Projekt Mania Pracowania VII

6

szkolenie pn Prawo jazdy kategorii 

C,E do E oraz Kwalifikacja wstępna 

przyspieszona dla kierowców 

wykonujących transport drogowy w 

zakresie prawa jazdy kategorii C - 

przewóz rzeczy dla 10 uczestników

zamówienie udzielanie 

jest w trybie 

podstawowym: art. 275 

pkt 1 ustawy

      73 290,00 zł II kwartał 1.3.3.

zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: 

TAK; zamówienie strategiczne: NIE;             

zamówienie zastrzeżone: NIE;                

charakter zamówienia: zamówienie 

klasyczne   Projekt Mania Pracowania VII

7

szkolenie pn. Prawo jazdy kategorii 

D po kategorii prawa jazdy B, lub C 

oraz Kwalifikacja wstępna 

przyspieszona dla kierowców 

wykonujących transport drogowy w 

zakresie prawa jazdy kategorii D – 

przewóz osób dla 5 uczestników

zamówienie udzielanie 

jest w trybie 

podstawowym: art. 275 

pkt 1 ustawy

      39 124,00 zł II kwartał 1.3.4.

zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: 

TAK; zamówienie strategiczne: NIE;             

zamówienie zastrzeżone: NIE;                

charakter zamówienia: zamówienie 

klasyczne   Projekt Mania Pracowania VII

8

szkolenie pn. Młody przedsiebiorca 

z modułem kultury organizacyjnej 

w obszarze usług/handlu dla 132 

uczestników

zamówienie udzielanie 

jest w trybie 

podstawowym: art. 275 

pkt 1 ustawy

      62 801,00 zł II kwartał 1.3.5.

zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: 

TAK; zamówienie strategiczne: NIE;             

zamówienie zastrzeżone: NIE;                

charakter zamówienia: zamówienie 

klasyczne      Projekt Lubię to VI

9

szkolenie pn. Prawo jazdy kategorii 

C, E do C oraz Kwalifikacja 

wstępna przyspieszona dla 

kierowców wykonujących transport 

drogowy w zakresie prawa jazdy 

kategorii C - przewóz rzeczy dla 10 

uczestników

zamówienie udzielanie 

jest w trybie 

podstawowym: art. 275 

pkt 1 ustawy

73 290,00 zł      II kwartał 1.3.6.

zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: 

TAK; zamówienie strategiczne: NIE;             

zamówienie zastrzeżone: NIE;                

charakter zamówienia: zamówienie 

klasyczne      Projekt Lubię to VI

10

szkolenie pn. Prawo jazdy kategorii 

D po kategorii prawa jazdy B, lub C 

oraz Kwalifikacja wstępna 

przyspieszona dla kierowców 

wykonujących transport drogowy w 

zakresie prawa jazdy kategorii D – 

przewóz osób dla 5 uczestników

zamówienie udzielanie 

jest w trybie 

podstawowym: art. 275 

pkt 1 ustawy

39 124,00 zł      II kwartał 1.3.7.

zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: 

TAK; zamówienie strategiczne: NIE;             

zamówienie zastrzeżone: NIE;                

charakter zamówienia: zamówienie 

klasyczne      Projekt Lubię to VI

11

szkolenie pn. Pracownik do spraw 

finansowo ksiegowych z 

elementami kadr i płac dla 10 

uczestników

zamówienie udzielanie 

jest w trybie 

podstawowym: art. 275 

pkt 1 ustawy

22 361,00 zł      II kwartał 1.3.8.

zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: 

TAK; zamówienie strategiczne: NIE;             

zamówienie zastrzeżone: NIE;                

charakter zamówienia: zamówienie 

klasyczne      Fundusz Pracy
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12

szkolenie pn. Manicure, pedicure, 

stylizacja i przedłużanie paznokci z 

elementami wizażu dla 10 

uczestników

zamówienie udzielanie 

jest w trybie 

podstawowym: art. 275 

pkt 1 ustawy

13 830,00 zł      II kwartał 1.3.9.

zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: 

TAK; zamówienie strategiczne: NIE;             

zamówienie zastrzeżone: NIE;                

charakter zamówienia: zamówienie 

klasyczne      Fundusz Pracy

sporządziła: Daria Nowak

Kraków, 13.07.2022 r.


