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Plan postępowań na rok 2020.

1 Zakup dożywotnich licencji komputerowych. Zakup  licencji na różne branże z przeprowadzeniem 

certyfikowanych szkoleń z zakresu obsługi 

oprogramowania komputerowego, 

przeprowadzeniem konsultacji oraz wsparcia 

techniczno - organizacyjne szkół w zakresie 

użytkowania zakupionych licencji.

48931000-3          

80400000-8

80420000-4          

72000000-5

przetarg nieograniczony art. 39

99050,02 I kw

2 Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem windows, 

części i akcesoria komputerowe

19 komputerów typu All in One na pracownię 

komputerową;

3 komputery tupu All in One;

30236000-2 przetarg nieograniczony art. 39

17801,51 I kw

3 Dostawa sprzętu komputerowego z 

oprogramowaniem

Zakup komputera dla BOK oraz 2 szt. laptopów dla 

nauczycieli metodyków

30213100-6 przetarg nieograniczony art. 39
2250,9 I kw

4 Zakup sprzetu komputerowego wraz z 

oprogramowaniem

Zakup komputera dla BOK dla uczestników szkoleń 30213100-6 przetarg nieograniczony art. 39
611,28 II/III kw

5 Dostawa kserokopiarki Dostawa kserokopiarki wraz z montażem 30121430-6 przetarg nieograniczony art. 39 3427,76 I kw

6 Zakup sprzętu IT Zakup sprzętu serwerowo-aplikacyjnego wraz z 

oprogramowaniem, konfiguracja i wdrożenie do 

infrastuktury MCDN  wraz z przeszkoleniem 

pracowników, zakup sprzętu kwota 470 tys. usługa 

wdrozeni ai szkolenia 30 tys.

48820000-2   

32420000-3

przetarg nieograniczony art. 39

95215,62 I kw

7 Dostawa sprzętu komputerowego z 

oprogramowaniem

Zakup komputera dla grafika, 5 laptopów dla 

doradców

30213100-6 

30236000-2

przetarg nieograniczony art. 39
4665,57 I kw

8 Zakup monitora Monitor interaktywny zakupiony zostanie w celu 

realizacji zajęć dydaktycznych z robotyki i 

programowania dla uczniów szkół podstawowych. 

30231320-6

2 666,04 I kw

Przewidywany termin 

wszczęcia 

postępowania ( w ujęciu 

kwartalnym lub 

miesięcznym)
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Przedmiot zamówienia Opis zamówienia Kod   CPV*
Przewidywany tryb lub inna 

procedura udzielania zamówienia

Orientacyjna wartość 

zamówienia ( w euro 

wg kursu 1€ = 4,2693 

zł)

przetarg nieograniczony art. 39
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9 Zakup komputera - laptopa Komputer zostanie zakupiony w celu realizacji zajęć 

dydaktycznych z robotyki i programowania dla 

uczniów szkół podstawowych- 15 szt.

30213200-7

2 856,47 I kw

10 Zakup drukarki 3D,  Filamenty 3D Drukarka 3D zakupiona zostanie do realizacji zajęć z 

robotyki i programowania dla uczniów szkoły 

podstawowej.                                                                     

Filamenty 3D to materiały eksploatacyjne do drukarki 

3D 

30232100-5

42940000-7

2 040,85 I kw

11 Zakup tablicy interaktywnej Tablica interaktywna zakupiona zostanie do realizacji 

zajęć z programowania i robotyki. 

30231320-6
1595,43 I kw

Zakup sprzętu multimedialnego do dokumentowania 

działań. 

Przedmiotem zamówienia jest zakup tabeltów. 30213200-7

38650000-6 4684,61 I kw

12 Zakup energii elektrycznej Zakup energii elektycznej do budnków MCDN na 

okres 12 miesięcy

09300000-2                                    

09310000-5

przetarg nieograniczony art. 39
15323,81

III kw       przetarg 

wspólny z UMWM

13 Zakup materiałów na potrzeby realizacji zadań 

merytorycznych w projekcie Małopolskie Talenty 

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałow  na 

potrzeby realizacji zadań merytoryczych w projekcie 

Małopolskie Talenty (materiały biurowe niezbędne do 

realizacji  wsparcia nauczycieli, diagnozy, 

akredytacji, Forum Młodych Talentów, LSMT)

30190000-7 przetarg nieograniczony art. 39

5 685,89 II

1 Przeprowadzenie zajęć dla uczniów zdolnych w 

ramach Letniej Szkoły Młodych Talentów (wraz z 

zapewnieniem sal, materiałów do zajęć i pomocy 

dydaktycznych)

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 

zajęć dla uczniów zdolnych w ramach Letniej Szkoły 

Młodych Talentów (LSMT) w projekcie Małopolskie 

Talenty- wraz z zapewnieniem sal, materiałów do 

zajęć i pomocy dydaktycznych) w okresie od 29 

czerwca do 3 lipca 2020 r.( 240 godzin 

dydaktycznych z zakresu kluczowych kompetencji 

ponadprzedmiotowych oraz 400 godzin 

dydaktycznych z zakresu kluczowych kompetencji 

przedmiotowych.)

80000000-4 Usługa społeczna art.. 138o

43 799,18 II

2 Przeprowadzenie moderacji i wykładów na Forum 

Młodych Talentów 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi 

szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu 

wykładów oraz na moderowaniu spotkań w ramach 

Forum Młodych Talentów dla uczniów i nauczycieli 

Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych (CWUZ), w 

projekcie  Małopolskie Talenty.

80000000-4 Usługa społeczna art.. 138o

1 523,45 II

USŁUGI

przetarg nieograniczony art. 39
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3 Catering dla uczestników Forum Młodych Talentów Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi 

cateringowej na potrzeby Forum Młodych Talentów 

w ramch projektu Małopolskie Talenty 

55312000-0 Usługa społeczna art.. 138o

3 839,09 III

4 Ocena testów uzdolnień uczniów w ramach projektu 

Małopolskie Talenty 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi 

oceny testów uzdolnień z języka obcego, 

matematyki, przedsiębiorczosci, TIK w ramach 

projektu Małopolskie Talenty 

80000000-4 przetarg nieograniczony art. 39

19 043,12 V

1 Wykonanie nowego tynku na elewacji budynku 

MCDN Kraków, ul.Lubelska 23

Renowacja ściany frontowej budynku 45443000-4, 

45443000-8

przetarg nieograniczony art. 39
66921,24 II kwartał

2 Termomodernizacja budynku MCDN Kraków, 

ul.Lubelska 23 

1. Docieplenie ściany  zewnętrznej tylnej,  oraz 

ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych

2. Docieplenie ścian zewnętrznych piwnic

3. Docieplenie stropu pod dachem i wykonanie 

nowego pokrycia stropodachu 

4.  Modernizacja systemu oświetlenia wbudowanego

45000000-7 przetarg nieograniczony art. 39

99059,77 I kwartał

3 Roboty budowlane - Termomodernizacja Zakres rzeczowy robót: - wymiana starego okna 

zewnetznego na nowe; - wymiana starych drzwi 

zewn. na nowe; - renowacja i uszczelnienie 

głównych drzwi zewn; - montaż nawiewników 

powietrza w ramach                          okiennych; - 

docieplenie ścian w gruncie; - docieplenie stropu pod 

dachem; - izolacja przeciwwilgociowa pionowa i 

pozioma; - odwodnienie budynku; - remont schodów 

(koszt niekwalifikowany) 

45000000-7 przetarg nieograniczony art. 39

177574,08 II/III kwartał

4  Modernizacja ogrodzenia Wykonanie robót budowlanych modenizacji 

ogrodzenia w budynku MCDN ODN w Tarnowie.

45340000-2 przetarg nieograniczony art. 39

47607,81 II/III kwartał

5 Remont podłóg Remont podłóg w salach po zlikwidowanej bibliotece 

(s. 1-41,1-42, 1-43)  oraz w sali wykładowej 1-51 i w 

pomieszczeniu biurowym 1-53. Remont obejmuje 

cyklinowanie i renowacje parkietu oraz położenie 

paneli.

45430000-9 art. 6a

5712,94 II/III kwartał

ROBOTY BUDOWLANE
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6 Roboty budowlane - Termomodernizacja 1) Docieplenie ścian zewnętrznych (tylna oraz II p.) 

metoda BSO, technologia lekka-mokra. Grubość 14 

cm λ=0,031 W/(mK)

2) Docieplenie ścian piwnic w gruncie. metoda BSO, 

technologia lekka-mokra. Grubość 14 cm λ=0,036 

W/(mK)

3) Docieplenie ścian zewnętrznych piwnic ( od strony 

podwórza) metoda BSO, technologia lekka-mokra. 

Grubość 14 cm λ=0,036 W/(mK)

4) Wymiana okien zewnętrznych (II p.) na nowe z 

wywiewnikami powietrza regulowanymi 

automatycznie spełniające WT2021

5) Wymiana drzwi zewnętrznych na tylniej elewacji 

na nowe

6) Renowacja drzwi zewnętrznych głównych

7) Wymiana oświetlenia na  LED i  montaż czujników 

ruchu

8) Wykonanie oczyszczenia studzienek 

deszczowych

9) Wykonanie instalacji klimatyzacji w cz. MCDN 

(montaż jednostek wewnętrznych, zewnętrznych 

oraz instalacji elektrycznej IIp)

45000000-7 przetarg nieograniczony art. 39

404209,89 II kwartał

Cyklinowanie podłóg parkietowych cyklinowanie parkietów wraz z ich malowaniem w 

pokoju  nr 9,pokoju nr 10, pokoju nr 11(KASA), pokój 

nr 12(BOK), korytarz na I piętrze w budynku  

Ośrodka, szatnia sprzątających, pokój nr 23, pokój nr 

25

45432114-6 art. 6a

3513,46 II/III kwartał

Malowanie malowanie powierzchni ścian korytarza przy portierni 

oraz pomieszczenia portierni 

45442100-8 art. 6a
1171,15 II/III kwartał

Prace konserwatorskie a) wykonanie konserwacji wejściowych drzwi 

zabytkowych,                b) wykonanie konserwacji 

malowanych na biało zabytkowych drzwi 

drewnianych do sal wykładowych nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 

w Ośrodku

45453100-8                  

92522000-6

art. 6a

5855,76 II/III kwartał

*należy wskazać tylko jeden główny kod dla całego zamówienia

Kraków, 29.01.2020r.

data sporządzenia


