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1 Usługa wsparcia utrzymania systemu enova w roku 2019 usługa 154 525,50 zł
zamówienie z wolnej ręki 
na podstawie art. 67 ust. 

1 pkt 6 PZP
I kwartał TAK

2
Usługa organizacji konferencji, uroczystości, konkursów tematycznych – 
eventów związanych z priorytetem roku szkolnego i/lub z innymi akcjami 

promocyjnymi MEN
usługa 173 680,00 zł przetarg nieograniczony I kwartał NIE

3
Szkolenia dla beneficjentów PO WER łącznie 180 osób w zakresie:

- kwalifikowalności wydatków i sporządzania  wniosków o płatność i SL - 
udzielania zamówień  pzp i zasady konkurencyjności                                                                                                    

usługa 216 800,00 zł usługa społeczna I kwartał TAK

4 Dostawa materiałów promocyjnych dostawa 316 300,00 zł przetarg nieograniczony I kwartał NIE

5

Usługa archiwizacji dokumentów, polegająca na kompleksowym 
przygotowaniu i przekazaniu do archiwum zakładowego MEN materiałów 
archiwalnych (kat. A) i dokumentacji niearchiwalnej (kat. B), wydzieleniu w 

procesie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, której okres 
przechowywania minął i fizycznym jej zniszczeniu

usługa 596 140,00 zł usługa społeczna I kwartał TAK

6 Usługa archiwizacyjna dokumentacji IP MEN usługa 596 140,00 zł usługa społeczna I kwartał TAK

7
Badanie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego PO WER 

w obszarze oświaty Odsetek szkół korzystających z kompleksowego modelu 

wspierania pracy szkoły dzięki wsparciu z EFS

usługa 837 390,33 zł przetarg nieograniczony I kwartał TAK

8

Działania informacyjno-promocyjne o szerokim zasięgu dot. kształcenia 
zawodowego, ogólnego oraz uczenia się przez całe życie 

w następujących obszarach tematycznych:
1. E-materiały/e-podręczniki opracowywane w ramach projektów 

współfinansowanych ze środków EFS; 
2. Egzaminy zawodowe (projekty: Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

i Związku Rzemiosła Polskiego);
3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe;
4. Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji;

5. Krajowy System Danych Oświatowych

usługa 1 550 000,00 zł przetarg nieograniczony I kwartał TAK

9

Szkolenia dla beneficjentów PO WER z zakresu zasady równości szans i 
niedyskryminacji,  w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

oraz zasady równości szans kobiet 
i mężczyzn

usługa 216 800,00 zł usługa społeczna I kwartał TAK

10
Rozbudowa systemu Enova o dodatkowy moduł „Pulpit pracownika” wraz z 

usługą wsparcia techniczno-merytorycznego w roku 2019
usługa 571 551,00 zł przetarg nieograniczony I kwartał 2019 TAK

11
Usługa organizacji konferencji, uroczystości, konkursów tematycznych – 
eventów związanych z priorytetem roku szkolnego i/lub z innymi akcjami 

promocyjnymi MEN
usługa 173 680,00 zł przetarg nieograniczony I/II kwartał NIE

12 Dostawa mebli biurowych na potrzeby MEN dostawa 150 000,00 zł zapytanie o cenę II kwartał NIE

13
Organizacja konferencji  na temat Funduszy unijnych dla oświaty – 

Realizacja Ramy Wykonania
usługa 173 680,00 zł przetarg nieograniczony II kwartał TAK

14

Posiedzenie Polsko-Ukraińskiej  Komisji Ekspertów
do spraw doskonalenia treści podręczników szkolnych historii i geografii: 

wynajem sali konferencyjnej, catering podczas posiedzenia komisji, 
uroczysta kolacja i program kulturalny, podręczniki do zrecenzowania. 

Posiedzenie zaplanowano do realizacji w Krakowie

usługa 173 680,00 zł przetarg nieograniczony II kwartał NIE

15
Posiedzenie Polsko-Ukraińskiej  Komisji Ekspertów

do spraw doskonalenia treści podręczników szkolnych historii i geografii: 
zakwaterowanie i wyżywienie dla polskich członków

usługa 173 680,00 zł przetarg nieograniczony II kwartał NIE
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16

Posiedzenie Polsko-Litewskiej Dwustronnej Komisji Ekspertów
do badania problemów nauczania historii i geografii: wynajem sali 

konferencyjnej, catering podczas posiedzenia komisji, uroczysta kolacja i 
program kulturalny, podręczniki do zrecenzowania. Posiedzenie 

zaplanowano do realizacji w Poznaniu

usługa 173 680,00 zł przetarg nieograniczony II kwartał NIE

17
Posiedzenie Polsko-Litewskiej Dwustronnej Komisji Ekspertów

do badania problemów nauczania historii i geografii: zakwaterowanie i 
wyżywienie

usługa 173 680,00 zł przetarg nieograniczony II kwartał NIE

18
Konferencja młodzieżowa "Cyfrowa praca z młodzieżą i innowacje"  w 

ramach polskiego przewodnictwa w Procesie Berlińskim 
usługa 173 680,00 zł przetarg nieograniczony II kwartał NIE

19

 Analiza pogłębiona dokumentacji źródłowej w ramach weryfikacji wniosków 
o płatność projektów realizowanych ze środków Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
- 100 analiz 

usługa 210 000,00 zł przetarg nieograniczony II kwartał TAK

20 Usługa konserwacji budynku usługa 285 000,00 zł przetarg nieograniczony II kwartał TAK
21 Wymiana instalacji elektrycznej na poddaszu budynku MEN robota budowlana 730 000,00 zł przetarg nieograniczony II kwartał TAK

22
Inwentaryzacja systemu kontroli dostępu i monitoringu wizyjnego oraz 

systemów alarmowych
usługa 160 000,00 zł przetarg nieograniczony II kwartał TAK

23 Konserwacja okien w budynku MEN robota budowlana 730 000,00 zł przetarg nieograniczony II kwartał 2019 TAK

24

Badanie wartości  wskaźnika rezultatu długoterminowego PO WER 
w obszarze oświaty Odsetek szkół korzystających z opracowanych 

w ramach Programu narzędzi edukacyjnych w wymiarze co najmniej 25% 

przedmiotów 

usługa 837 390,33 zł przetarg nieograniczony III kwartał TAK

25

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 209 524,00 zł zamówienie z wolnej ręki III kwartał NIE

26
Opracowanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby promowania 

konkursów w organizowanych przez IP MEN 
usługa 316 300,00 zł przetarg nieograniczony III kwartał TAK

27

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 380 952,00 zł zamówienie z wolnej ręki III kwartał NIE

28
Usługa wsparcia utrzymania systemu enova wraz z dodatkowym modułem 

"Pulpit pracownika" na lata 2020 - 2021
usługa 571 551,00 zł przetarg nieograniczony III kwartał TAK

29 Ocena wpływu EFS na jakość i sposób zarządzania polityką oświatową usługa 837 390,33 zł przetarg nieograniczony III kwartał TAK

30
Usługa przeprowadzenia badań ewaluacyjnych w ramach Programu 

Aktywna tablica 
usługa 837 390,33 zł przetarg nieograniczony III kwartał TAK

31
Remont pomieszczeń na parterze w budynku MEN (strona południowo-

wschodnia)
robota budowlana 730 000,00 zł przetarg nieograniczony III kwartał TAK

32
Integracja systemów alarmowych (połączenie trzech systemów alarmowych 

w jeden)
usługa 160 000,00 zł przetarg nieograniczony III kwartał TAK

33
Usługa organizacji konferencji, uroczystości, konkursów tematycznych – 
eventów związanych z priorytetem roku szkolnego i/lub z innymi akcjami 

promocyjnymi MEN
usługa 173 680,00 zł przetarg nieograniczony III/IV kwartał NIE

34
Badanie wartości wskaźników rezultatu długoterminowego POWER 

w obszarze szkolnictwa zawodowego
usługa 837 390,33 zł przetarg nieograniczony IV kwartał TAK

35

Badanie wartości  wskaźnika rezultatu długoterminowego PO WER 
w obszarze oświaty Odsetek szkół i placówek dla młodzieży i dorosłych, w 

których funkcjonuje doradztwo edukacyjno-zawodowe zgodnie z 

wypracowanymi wzorcami

usługa 837 390,33 zł przetarg nieograniczony IV kwartał TAK

36 Dostawa art. piśmienno-biurowych (w tym na potrzeby IP MEN) dostawa 195 000,00 zł zamówienie centralne (COAR)

37
Sukcesywny zakup paliw i usług na stacjach benzynowych w systemie 

bezgotówkowym w latach 2020-2021
dostawa 500 000,00 zł zamówienie centralne (COAR)

38 Dostawa sprzętu komputerowego dostawa 710 570,00 zł zamówienie centralne (COAR)
39 Dostawa energii elektrycznej dostawa 370 000,00 zł zamówienie centralne (COAR)
40 Dostawa oprogramowania biurowego dostawa 151 000,00 zł zamówienie centralne (COAR)


