
Lp Przedmiot zamówienia Tryb udzielenia zamówienia
Wartość udzielanego 

zamówienia

Przewidywany 

termin wszczęcia 

postępowania

Pozycja 

Planu
Informacje dodatkowe Informacja na temat aktualizacji

1 2 3 4 5 6 7 8

1 materiały biurowe
zamówienie udzielanie jest w trybie 

podstawowym: art. 275 pkt 1 ustawy
                              40 651,00 zł II kwartał 1.2.1. zamówienie udzielnone

2 materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i kopiujących
zamówienie udzielanie jest w trybie 

podstawowym: art. 275 pkt 1 ustawy
                              99 190,00 zł II kwartał 1.2.2. zamówienie udzielnone

3 usługi pocztowe
zamówienie udzielanie jest w trybie 

podstawowym: art. 275 pkt 1 ustawy
                            160 000,00 zł 11.2021. 1.3.1.

4
szkolenie pn. Młody przedsiebiorca z modułem kultury organizacyjnej w 

obszarze usług/handlu dla 130 uczestników

zamówienie udzielanie jest w trybie 

podstawowym: art. 275 pkt 1 ustawy
                              84 500,00 zł 03.2021. 1.3.2.

zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK; 

zamówienie strategiczne: NIE;             zamówienie 

zastrzeżone: NIE;                charakter zamówienia: 

zamówienie klasyczne      Projekt Lubię to VI

zamówienie udzielone

5

Prawo jazdy kategorii C, C+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
63 256,26 zł                              03.2021. 1.3.3.

zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK; 

zamówienie strategiczne: NIE;             zamówienie 

zastrzeżone: NIE;                charakter zamówienia: 

zamówienie klasyczne      Projekt Lubię to VI

zamówienie udzielone

6

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
39 364,41 zł                              04.2021. 1.3.4.

zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK; 

zamówienie strategiczne: NIE;             zamówienie 

zastrzeżone: NIE;                charakter zamówienia: 

zamówienie klasyczne      Projekt Lubię to VI

zamówienie udzielone

7
Pracownik do spraw finansowo ksiegowych z elementami kadr i płac dla 

16 uczestników

zamówienie udzielanie jest w trybie 

podstawowym: art. 275 pkt 1 ustawy
37 440,00 zł                              III kwartał 1.3.19.

zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK; 

zamówienie strategiczne: NIE;             zamówienie 

zastrzeżone: NIE;                charakter zamówienia: 

zamówienie klasyczne      Projekt Lubię to VI

zamówienie udzielone

8
Manicure, pedicure, stylizacja i przedłużanie paznokci z elementami 

wizażu dla 10 uczestników

zamówienie udzielanie jest w trybie 

podstawowym: art. 275 pkt 1 ustawy
19 899,00 zł                              III kwartał 1.3.9.

zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK; 

zamówienie strategiczne: NIE;             zamówienie 

zastrzeżone: NIE;                charakter zamówienia: 

zamówienie klasyczne      Projekt Lubię to VI

zamówienie udzielone

9
Kierowca operator wózków jezdniowych z modułem magazynier  dla 10 

uczestników

zamówienie udzielanie jest w trybie 

podstawowym: art. 275 pkt 1 ustawy
13 224,00 zł                              III kwartał 1.3.13.

zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK; 

zamówienie strategiczne: NIE;             zamówienie 

zastrzeżone: NIE;                charakter zamówienia: 

zamówienie klasyczne      Projekt Lubię to VI

10 Vademecum przedsiębiorczości dla 40 uczestników
zamówienie udzielanie jest w trybie 

podstawowym: art. 275 pkt 1 ustawy
26 000,00 zł                              I kwartał 1.3.5.

zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK; 

zamówienie strategiczne: NIE;             zamówienie 

zastrzeżone: NIE;                charakter zamówienia: 

zamówienie klasyczne    Fundusz Pracy

zamówienie udzielone

11
Spawanie – dwiema technikami łączonymi:  Spawanie  metodą TIG 

(141), Spawanie metodą MAG (135) dla 10 uczestników

zamówienie udzielanie jest w trybie 

podstawowym: art. 275 pkt 1 ustawy
41 496,00 zł                              III kwartał 1.3.18.

zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK; 

zamówienie strategiczne: NIE;             zamówienie 

zastrzeżone: NIE;                charakter zamówienia: 

zamówienie klasyczne    Fundusz Pracy

rezygnacja z pozycji planu 

12
Operator koparko ładowarki klasa III wszystkie oraz  koparki 

jednonaczyniowej do 25 ton klasa III dla 10 uczestników

zamówienie udzielanie jest w trybie 

podstawowym: art. 275 pkt 1 ustawy
28 768,40 zł                              II/IV kwartał 1.3.6.

zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK; 

zamówienie strategiczne: NIE;             zamówienie 

zastrzeżone: NIE;                charakter zamówienia: 

zamówienie klasyczne    Fundusz Pracy

rezygnacja z pozycji planu 

13
Dojrzały przedsiebiorca z modułem kultury organizacyjnej w obszarze 

usług/handlu dla 164 uczestników

zamówienie udzielanie jest w trybie 

podstawowym: art. 275 pkt 1 ustawy
66 567,60 zł                              04.2021. 1.3.7.

zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK; 

zamówienie strategiczne: NIE;             zamówienie 

zastrzeżone: NIE;                charakter zamówienia: 

zamówienie klasyczne   Projekt Mania 

Pracowania VII

zamówienie udzielone

14
Pracownik do spraw finansowo ksiegowych z elementami kadr i płac dla 

20 uczestników

zamówienie udzielanie jest w trybie 

podstawowym: art. 275 pkt 1 ustawy
65 520,00 zł                              III kwartał 1.3.8.

zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK; 

zamówienie strategiczne: NIE;             zamówienie 

zastrzeżone: NIE;                charakter zamówienia: 

zamówienie klasyczne   Projekt Mania 

Pracowania VII

zamówienie udzielone

15
Manicure, pedicure, stylizacja i przedłużanie paznokci z elementami 

wizażu dla 10 uczestników

zamówienie udzielanie jest w trybie 

podstawowym: art. 275 pkt 1 ustawy
19 899,00 zł                              III kwartał 1.3.16.

zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK; 

zamówienie strategiczne: NIE;             zamówienie 

zastrzeżone: NIE;                charakter zamówienia: 

zamówienie klasyczne   Projekt Mania 

Pracowania VII

zamówienie udzielone

16

Prawo jazdy kategorii C, C+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
63 256,26 zł                              II/IV kwartał 1.3.10.

zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK; 

zamówienie strategiczne: NIE;             zamówienie 

zastrzeżone: NIE;                charakter zamówienia: 

zamówienie klasyczne   Projekt Mania 

Pracowania VII

zamówienie udzielone

17

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
39 364,41 zł                              II/IV kwartał 1.3.11.

zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK; 

zamówienie strategiczne: NIE;             zamówienie 

zastrzeżone: NIE;                charakter zamówienia: 

zamówienie klasyczne   Projekt Mania 

Pracowania VII

zamówienie udzielone

18
Kierowca operator wózków jezdniowych z modułem magazynier dla 10 

uczestników

zamówienie udzielanie jest w trybie 

podstawowym: art. 275 pkt 1 ustawy
13 296,00 zł                              III kwartał 1.3.17.

zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK; 

zamówienie strategiczne: NIE;             zamówienie 

zastrzeżone: NIE;                charakter zamówienia: 

zamówienie klasyczne   Projekt Mania 

Pracowania VII

zamówienie udzielone

19
Spawanie – trzema technikami łączonymi: Spawanie  metodą TIG (141), 

Spawanie metodą MAG (135), MMA (111) dla 10 uczestników

zamówienie udzielanie jest w trybie 

podstawowym: art. 275 pkt 1 ustawy
75 888,00 zł                              III kwartał 1.3.14.

zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK; 

zamówienie strategiczne: NIE;             zamówienie 

zastrzeżone: NIE;                charakter zamówienia: 

zamówienie klasyczne   Projekt Mania 

Pracowania VII

zamówienie udzielone

20
Operator koparko ładowarki klasa III wszystkie oraz  koparki 

jednonaczyniowej do 25 ton klasa III dla 10 uczestników

zamówienie udzielanie jest w trybie 

podstawowym: art. 275 pkt 1 ustawy
33 866,00 zł                              III kwartał 1.3.12.

zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK; 

zamówienie strategiczne: NIE;             zamówienie 

zastrzeżone: NIE;                charakter zamówienia: 

zamówienie klasyczne   Projekt Mania 

Pracowania VII

21 Dekorator wnętrz Home Staging dla 10 uczestników
zamówienie udzielanie jest w trybie 

podstawowym: art. 275 pkt 1 ustawy
36 270,00 zł                              II/IV kwartał 1.3.15.

zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK; 

zamówienie strategiczne: NIE;             zamówienie 

zastrzeżone: NIE;                charakter zamówienia: 

zamówienie klasyczne   Projekt Mania 

Pracowania VII
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