
Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
Planowana warto ść 
zamówienia w MEN

Proponowany tryb 
post ępowania

Przewidywany termin 
wszcz ęcia post ępowania

Przewidywane 
zastosowanie klauzul 
społecznych TAK/NIE

1 Dostawa fotela biurowego obrotowego dostawa 341 300,00 zł zapytanie o cenę I kwartał 2018 r. NIE

2
Badanie "Ewaluacja poradni psychologiczno-pedagogicznych stosujących wypracowane 
narzędzia do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych dzięki wsparciu 

z  EFS"
usługa 159 000,00 zł przetarg nieograniczony I kwartał 2018 r. TAK

3 Dostawa książek dostawa 190 000,00 zł przetarg nieograniczony I kwartał 2018 r. NIE

4 Dostawa materiałów promocyjnych dostawa 196 300,00 zł przetarg nieograniczony I kwartał 2018 r. NIE

5 Dostawa tablic multimedialnych dostawa 205 000,00 zł przetarg nieograniczony I kwartał 2018 r. NIE

6 Dostawa teleskopów dostawa 205 000,00 zł przetarg nieograniczony I kwartał 2018 r. NIE

7 Dostawa mikroskopów dostawa 205 000,00 zł przetarg nieograniczony I kwartał 2018 r. NIE

8 Dostawa drobnego sprzętu elektronicznego dostawa 205 000,00 zł przetarg nieograniczony I kwartał 2018 r. NIE

9
 Analiza pogłębiona dokumentacji źródłowej w ramach weryfikacji wniosków o płatność 

projektów realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
usługa 210 000,00 zł przetarg nieograniczony I kwartał 2018 r. TAK

10
Szkolenia dla beneficjentów PO WER nt.: kwalifikowalności wydatków, udzielania zamówień  

pzp i zasady konkurencyjności, sporządzania  wniosków o płatność i SL                                                                  
usługa 255 000,00 zł

ogłoszenie o zamówieniu 
art. 138 o

I kwartał 2018 r. TAK

11
Szkolenia grupowe dla pracowników IP MEN - analiza korzyści projektów realizowanych 

w ramach perspektywy 2014-2020
usługa 255 000,00 zł

ogłoszenie o zamówieniu 
art. 138 o

I kwartał 2018 r. TAK

12 Dostawa wielofunkcyjnych urządzeń poligraficznych dostawa 160 000,00 zł przetarg nieograniczony II kwartał 2018 r. NIE

13 Dostawa książek dostawa 190 000,00 zł przetarg nieograniczony II kwartał 2018 r. NIE

14 Dostawa książek dostawa 190 000,00 zł przetarg nieograniczony II kwartał 2018 r. NIE
15 Dostawa czytników dostawa 205 000,00 zł przetarg nieograniczony II kwartał 2018 r. NIE

16
Dostawa sprzętu na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych oraz wydarzeń 

z udziałem członków Kierownictwa MEN
dostawa 205 000,00 zł przetarg nieograniczony II kwartał 2018 r. NIE

17 Dostawa serwerów, macierzy dyskowych i urządzeń sieciowych dostawa 210 000,00 zł przetarg nieograniczony II kwartał 2018 r. NIE

18 Rozbudowa systemu wykonywania kopii zapasowych dostawa 210 000,00 zł przetarg nieograniczony II kwartał 2018 r. NIE

19
Badanie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego "Odsetek szkół korzystających 

z opracowanych w ramach Programu narzędzi edukacyjnych w wymiarze co najmniej 25% 
przedmiotów"

usługa 213 000,00 zł przetarg nieograniczony II kwartał 2018 r. TAK

20 Badanie "Ocena efektów działań POWER realizowanych w ramach PI 10i, 10iii oraz 10iv" usługa 238 000,00 zł przetarg nieograniczony II kwartał 2018 r. TAK

21
Usługa archiwizacji dokumentacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tym dokumentacji 

związanej z wdrażaniem funduszy unijnych
usługa 287 878,26 zł

ogłoszenie o zamówieniu 
art. 138 o

II kwartał 2018 r. TAK

22 Dostawa mebli biurowych na potrzeby MEN dostawa 341 300,00 zł zapytanie o cenę II kwartał 2018 r. NIE

23

Kampania IP MEN informacyjno-promocyjna o szerokim zasięgu w czterech obszarach 
tematycznych: zmodyfikowane podstawy programowe kształcenia w zawodach (PPKZ), 

egzaminy zawodowe w rzemiośle, doradztwo edukacyjno-zawodowe, narzędzia do diagnozy 
psychologiczno-pedagogicznej

usługa 531 200,00 zł przetarg nieograniczony II kwartał 2018 r. TAK

24 Kampania banerowa w internecie dot. promowania konkursów organizowanych przez IP MEN usługa 531 200,00 zł przetarg nieograniczony II kwartał 2018 r. TAK

25
Remont korytarza I piętra strona zachodnia – przesunięcie korytarza i przebudowa pokoi 

nr 340, 310 i 357
robota budowlana 1 635 000,00 zł przetarg nieograniczony II kwartał 2018 r. TAK

26 Remont pokoi biurowych nr 262-271 na  II piętrze robota budowlana 1 635 000,00 zł przetarg nieograniczony II kwartał 2018 r. TAK

27 Remont sali konferencyjnej nr 305 na III piętrze robota budowlana 1 635 000,00 zł przetarg nieograniczony II kwartał 2018 r. TAK

28 Ewaluacja programu Bezpieczna + usługa 213 000,00 zł przetarg nieograniczony II/III kwartał 2018 r. NIE

29 Dostawa książek dostawa 190 000,00 zł przetarg nieograniczony III kwartał 2018 r. NIE

30 Dostawa książek dostawa 190 000,00 zł przetarg nieograniczony III kwartał 2018 r. NIE
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31
Dostawa podręczników szkolnych przeznaczonych dla niemieckiej mniejszości narodowej dla 

klas I-III szkoły podstawowej Niko1, Niko2, Niko3, wydawnictwa LektorKlett
dostawa 190 000,00 zł przetarg nieograniczony III kwartał 2018 r. NIE

32
Opracowanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby promowania konkursów 

w organizowanych przez IP MEN 
dostawa 196 300,00 zł przetarg nieograniczony III kwartał 2018 r. TAK

33 Remont instalacji teletechnicznej w Ośrodku ORE w Sulejówku robota budowlana 250 000,00 zł przetarg nieograniczony III kwartał 2018 r. TAK

34
Wydanie, wydrukowanie i dostarczenie podręczników szkolnych i książek pomocniczych 

przeznaczonych dla litewskiej mniejszości narodowej. Wyłączne  autorskie prawa majątkowe do 
podręczników i książek pomocniczych posiada Wydawnictwo AUŠRA

usługa 300 000,00 zł zamówienie z wolnej ręki III kwartał 2018 r. NIE

35

Wydanie, wydrukowanie i dostarczenie podręczników szkolnych i książek pomocniczych 
przeznaczonych dla społeczności posługującej się językiem regionalnym kaszubskim. Wyłączne  

autorskie prawa majątkowe do podręczników i książek pomocniczych posiada Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie

usługa 300 000,00 zł zamówienie z wolnej ręki III kwartał 2018 r. NIE

36 Świadczenie usług dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla pracowników MEN usługa 440 000,00 zł przetarg nieograniczony III kwartał 2018 r. TAK

37 Ochrona fizyczna obiektu, osób, mienia i terenu MEN wraz z obsługą recepcji i szatni usługa 750 000,00 zł
ogłoszenie o zamówieniu 

art. 138 o
III kwartał 2018 r. TAK

38 Remont pomieszczeń piwnicznych i garaży robota budowlana 1 635 000,00 zł przetarg nieograniczony III kwartał 2018 r. TAK

39 Dostawa książek dostawa 190 000,00 zł przetarg nieograniczony IV kwartał 2018 r. NIE
40 Dostawa materiałów popularyzatorskich i brandingowych dostawa 196 300,00 zł przetarg nieograniczony IV kwartał 2018 r. NIE

41
Badanie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego "Odsetek publicznych szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe korzystających z tworzonych 
w ramach Programu e-materiałów"

usługa 213 000,00 zł przetarg nieograniczony IV kwartał 2018 r. TAK

42 Usługa sprzątania gmachu MEN usługa 520 000,00 zł przetarg nieograniczony IV kwartał 2018 r. TAK


