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Zamieszczony na stronie internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w dniu  30.01.2023 r. nr  1 

(aktualizacja Planu zamieszczonego na stronie internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w dniu   ------------------. nr  -------------) 

 

Zamawiający: 

Nazwa: 

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna 

 

Krajowy numer identyfikacyjny (NIP lub REGON) 

NIP        7131045900,     REGON      430411233 

 

Adres: Al. Jana Pawła II 95, 21 – 010 Łęczna 

 

Miejscowość:  Łęczna 

 

Kod pocztowy: 21 - 010 Kraj: Polska 

Adres strony internetowej: poradnialeczna.pl 

 

Adres poczty elektronicznej: ppp@ppp.powiatleczynski.pl 

 

Numer telefonu kontaktowego: 81 53 153 37, 81 53 153 35 

Rodzaj Zamawiającego: 

 

 

 

 

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2 0 2 3 

 

                                                   Wersja nr      1 



Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne  

 

 

 

 
1 Należy wskazać spośród następującej listy tryb lub procedurę udzielenia zamówienia: 
  1) przetarg nieograniczony 
  2) przetarg ograniczony 
  3) negocjacje z ogłoszeniem 
  4) dialog konkurencyjny 
  5) partnerstwo innowacyjne 
  6) negocjacje bez ogłoszenia 
  7) zamówienie z wolnej ręki 
  8) konkurs 
  9) umowa ramowa 
10) dynamiczny system zakupów  
2 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym 
3 Należy wskazać czy aktualizacja polega na zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu 

Pozycja 

Planu 

Przedmiot zamówienia  Przewidywany tryb 

albo procedura 

udzielenia 

zamówienia1 

Orientacyjna 

wartość 

zamówienia   

Przewidywany 

termin 

wszczęcia 

postępowania2 

Informacje dodatkowe Informacje 

na temat 

aktualizacji3 

 

1. ROBOTY BUDOWLANE 

1.1.1.       

 

2. DOSTAWY 

1.2.1.  Zakup materiałów i 

wyposażenia 

Telefoniczne, 

osobiste lub mailowe 

rozeznanie rynku 

44 900,00 

miesięcznie 

Środki czystości, 

artykuły biurowe, 

tonery, dzienniki, karty 

indywidualne, meble, 

krzesła do poczekalni, 

wózek transportowy, 

odkurzacz, komputery 

– szt. 2 

 



1.2.2. Pomoce dydaktyczne Telefoniczne, 

osobiste lub mailowe 

rozeznanie rynku 

33 240,00 

miesięcznie 

Arkusze do diagnozy  

3. USŁUGI 

 

1.3.1.  Remontowe usługi Telefoniczne, 

osobiste lub mailowe 

rozeznanie rynku  

3500,00 

miesięcznie 

Konserwacja ksera, 

oświetlenia, drukarek, 

malowanie 

pomieszczeń 

 

1.3.2. Zdrowotne Telefoniczne, 

osobiste lub mailowe 

rozeznanie rynku 

1800,00 

miesięcznie 

Badania okresowe  

1.3.3. Podróże służbowe 

krajowe 

 

------------------- 

8900 

miesięcznie 

Ryczałt za używanie 

prywatnego 

samochodu, delegacje 

służbowe pracowników 

 

1.3.4. Zakup energii Telefoniczne, 

osobiste lub mailowe 

rozeznanie rynku 

53800,00 

miesięcznie 

Woda, energia 

elektryczna, c.o. 

 

1.3.5. Zakup usług telefonii Telefoniczne, 

osobiste lub mailowe 

rozeznanie rynku 

27840,00 

miesięcznie 

Internet, abonament 

telefoniczny  

i rozmowy 

 

1.3.6. Zakup usług 

obejmujących 

wykonanie ekspertyz, 

analiz  

i opinii 

Telefoniczne, 

osobiste lub mailowe 

rozeznanie rynku 

23 191,00,00 

miesięcznie 

Świadczenie pomocy 

prawnej, 

wynagrodzenie dla 

lekarza psychiatry 

 

 

 

1.3.7 Szkolenia 

pracowników 

 

Telefoniczne, 

osobiste lub mailowe 

rozeznanie rynku 

4 160,00 

miesięcznie 

Szkolenia: BHP, z 

zakresu pierwszej 

pomocy, szkolenia dla 

administracji  

i dyrektora 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.8 Różne opłaty  

i składki 

 

Telefoniczne, 

osobiste lub mailowe 

rozeznanie rynku 

4 194,00 

miesięcznie 

Opłaty na związki 

zawodowe, 

ubezpieczenie mienia, 

abonament radiowy 

 

 

1.3.9 Pozostałe Telefoniczne, 

osobiste lub mailowe 

rozeznanie rynku  

45 516,00 

 

miesięcznie 

Usługi pocztowe, 

ścieki, utrzymanie 

części wspólnych, 

obsługa prawna, 

licencje, opłata za 

domeny, przegląd EEG 

Biofedback, utrzymanie 

porządku w poradni 

 

 

1.3.10 Wynagrodzenia 

bezosobowe 

Telefoniczne, 

osobiste lub mailowe 

rozeznanie rynku  

25 900,00 miesięcznie Umowy zlecenia 

informatyk, lekarz 

orzekający, pracownika 

BHP 

 

 

1.3.11 Świadczenie usług z 

zakresu wczesnego 

wspomagania rozwoju 

dzieci z 

niepełnosprawnościami 

oraz zagrożonych 

niepełnosprawnością 

Oferty wyłonione w 

drodze przetargu  

 

221 400,00 

I kwartał. 

 

Program „Za Życiem”  

 

 



4. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan sporządził:    Elżbieta Zalewska   

                                                                                                            Plan zatwierdził:   

 
4 Należy wskazać spośród następującej listy tryb lub procedurę udzielenia zamówienia: 
  1) przetarg nieograniczony 
  2) przetarg ograniczony 
  3) negocjacje z ogłoszeniem 
  4) dialog konkurencyjny 
  5) partnerstwo innowacyjne 
  6) negocjacje bez ogłoszenia 
  7) zamówienie z wolnej ręki 
  8) konkurs 
  9) umowa ramowa 
10) dynamiczny system zakupów  
5 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym 
6 Należy wskazać czy aktualizacja polega na zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu 

Pozycja 

Planu 

Przedmiot 

zamówienia  

Przewidywany tryb 

albo procedura 

udzielenia 

zamówienia4 

Orientacyjna 

wartość 

zamówienia   

Przewidywany 

termin 

wszczęcia 

postępowania5 

Informacje 

dodatkowe 

Informacje na 

temat 

aktualizacji6 

1. ROBOTY BUDOWLANE 

2.1.1.       

2. DOSTAWY 

2.2.1       

3. USŁUGI 

2.3.1.        

2.3.2       

2.3.3.       


