
Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2022  

5 stycznia 2022 r. 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2022 ROK,  

CZĘŚĆ A -  funkcjonowanie PCPR w Świdnicy 

 
 

 

L.p 

 

 

Kategorie  

zamówienia 

 

 

Nazwa zamówienia 

 

 

CPV 

 

 

 

Rodzaj 

zamówienia 

Przewidywany termin 

wszczęcia postępowania w 

ujęciu kwartalnym 

Przewidywany tryb 

lub inna procedura 

udzielenia 

zamówienia 

PLN   

1 2 3 4 5 6 8 9 

1. 30100000-0 - Maszyny 

biurowe, sprzęt i materiały, 

z wyjątkiem komputerów, 

drukarek i mebli 

 

30000000-9 - Maszyny 

biurowe i liczące, sprzęt i 

materiały, z wyjątkiem 

mebli i pakietów 

oprogramowania 

Różny sprzęt i artykuły 

biurowe 

30.19.20.00-1 

 

 

Dostawa 

 

 

15.000,- 

 

 

Cały rok 

 

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 

PZP - wg regulaminu  

wewnętrznego 

Maszyny liczące i 

rachunkowe (np. 

kalkulatory) 

30.14.00.00-2 

 

 

Dostawa 

 

 

200,- 

 

 

Cały rok 

 

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 

PZP - wg regulaminu 

wewnętrznego 

Urządzenia fotokopiujące i 

do druku offsetowego np. 

fotokopiarki 

30.12.00.00-6 

 

 

Dostawa 5.000,- 

 

  

Cały rok 

 

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 

PZP - wg regulaminu 

wewnętrznego 

Części i akcesoria do 

maszyn biurowych (np. 

bębny i wkłady barwiące- 

tonery do drukarek, 

kserokopiarek 

30.12.40.00-4  

 

Dostawa 

 

25.000,- 

 

Cały rok 

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 

PZP - wg regulaminu 

wewnętrznego- 

zapytanie ofertowe 

Pieczątki z napisami 30.12.51.00-2  

 

 

Dostawa 1000,- Cały rok Zgodnie z art. 4 pkt 8 

PZP - wg regulaminu 

wewnętrznego 

2. 39000000-2 - Meble 

(włącznie z biurowymi), 

wyposażenie, urządzenia 

domowe (z wyłączeniem 

oświetlenia) i środki 

czyszczące  

Środki czystości 39.80.00.00-0 Dostawa 7.000,- Cały rok Zgodnie z art. 4 pkt 8 

PZP - wg regulaminu 

wewnętrznego 

Meble (biurowe np. regały, 

biurka, szafy, stoły, krzesła, 

stojaki itp., domowe) 

  

39.13.00.00-3 Dostawa 10.000,- Cały rok Zgodnie z art. 4 pkt 8 

PZP - wg regulaminu 

wewnętrznego 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/maszyny-biurowe-sprzet-i-materialy-z-wyjatkiem-komputerow-drukarek-i-mebli-1687/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/maszyny-biurowe-sprzet-i-materialy-z-wyjatkiem-komputerow-drukarek-i-mebli-1687/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/maszyny-biurowe-sprzet-i-materialy-z-wyjatkiem-komputerow-drukarek-i-mebli-1687/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/maszyny-biurowe-sprzet-i-materialy-z-wyjatkiem-komputerow-drukarek-i-mebli-1687/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/maszyny-biurowe-i-liczace-sprzet-i-materialy-z-wyjatkiem-mebli-i-pakietow-oprogramowania-1686/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/maszyny-biurowe-i-liczace-sprzet-i-materialy-z-wyjatkiem-mebli-i-pakietow-oprogramowania-1686/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/maszyny-biurowe-i-liczace-sprzet-i-materialy-z-wyjatkiem-mebli-i-pakietow-oprogramowania-1686/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/maszyny-biurowe-i-liczace-sprzet-i-materialy-z-wyjatkiem-mebli-i-pakietow-oprogramowania-1686/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/maszyny-biurowe-i-liczace-sprzet-i-materialy-z-wyjatkiem-mebli-i-pakietow-oprogramowania-1686/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/czesci-i-akcesoria-do-maszyn-biurowych-1712/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/czesci-i-akcesoria-do-maszyn-biurowych-1712/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/wklady-barwiace-1727/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/meble-wlacznie-z-biurowymi-wyposazenie-urzadzenia-domowe-z-wylaczeniem-oswietlenia-i-srodki-czyszczace-4656/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/meble-wlacznie-z-biurowymi-wyposazenie-urzadzenia-domowe-z-wylaczeniem-oswietlenia-i-srodki-czyszczace-4656/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/meble-wlacznie-z-biurowymi-wyposazenie-urzadzenia-domowe-z-wylaczeniem-oswietlenia-i-srodki-czyszczace-4656/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/meble-wlacznie-z-biurowymi-wyposazenie-urzadzenia-domowe-z-wylaczeniem-oswietlenia-i-srodki-czyszczace-4656/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/meble-wlacznie-z-biurowymi-wyposazenie-urzadzenia-domowe-z-wylaczeniem-oswietlenia-i-srodki-czyszczace-4656/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/meble-wlacznie-z-biurowymi-wyposazenie-urzadzenia-domowe-z-wylaczeniem-oswietlenia-i-srodki-czyszczace-4656/


3. 30200000-1 - Urządzenia 

komputerowe 

Sprzęt komputerowy                   

(komputery, stacje robocze, 

czytniki itp.) 

30.20.00.00-1 Dostawa 5.000,- Cały rok Zgodnie z art. 4 pkt 8 

PZP - wg regulaminu 

wewnętrznego 

4. 48.00.00.00-8 Pakiety 

oprogramowania i systemy 

informatyczne 

Pakiety oprogramowania dla 

sieci, internatu (m.in. 

Pomost, Sespid, Puma, 

antywirus) 

48.20.00.00-0   Usługa 5.500,- 

 

Cały rok  Zgodnie z art. 4 pkt 8 

PZP - wg regulaminu 

wewnętrznego 

5. 22000000-0 - Druki i 

produkty podobne 

Drukowane książki, 

broszury i ulotki, plakaty, 

banery 

22.10.00.00-1  

 

 

Dostawa 

 

 

1.000,- 

 

Cały rok 

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 

PZP - wg regulaminu 

wewnętrznego 

Gazety, dzienniki, 

czasopisma i magazyny np. 

gazeta Integracja 

22.20.00.00-2 Dostawa 

 

1.200,- 

 

Cały rok 

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 

PZP - wg regulaminu 

wewnętrznego 

Rejestry, księgi rachunkowe, 

skoroszyty, formularze i 

inne wyroby piśmiennicze z 

papieru lub tektury 

(np. wywiady 

środowiskowe, druki ZON, 

testy psychologiczne) 

22.80.00.00-8 Dostawa 

 

2.000,- Cały rok Zgodnie z art. 4 pkt 8 

PZP - wg regulaminu 

wewnętrznego 

Materiały reklamowe 

(projekty graficzne, banery, 

ulotki) 

22.46.20.00-6 Usługa 6.000,- Cały rok Zgodnie z art. 4 pkt 8 

PZP - wg regulaminu 

wewnętrznego 

6. 72000000-5 - Usługi 

informatyczne: 

konsultacyjne, 

opracowywania 

oprogramowania, 

internetowe i wsparcia 

Usługi informatyczne -

Usługi doradcze w zakresie 

sprzętu komputerowego 

72.10.00.00-6  Usługa 17.000,- Postępowanie 

zakończone 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 

PZP - wg regulaminu 

wewnętrznego 

7. 64000000-6 - Usługi 

pocztowe i 

telekomunikacyjne  

Usługi pocztowe 

 

64.11.00.00-0   

 

Usługa 

 

50.000,- 

 

 

Postępowanie 

zakończone 

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 

PZP - wg regulaminu 

wewnętrznego 

• Usługi kurierskie 

 

 

64.12.00.00-3  

 

 

 

Usługa 

 

 

 

6.500,- 

 

 

 

Postępowanie 

zakończone 

 

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 

PZP - wg regulaminu 

wewnętrznego 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/urzadzenia-komputerowe-1953/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/urzadzenia-komputerowe-1953/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/pakiety-oprogramowania-dla-sieci-internetu-i-intranetu-7184/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/druki-i-produkty-podobne-1285/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/druki-i-produkty-podobne-1285/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/rejestry-ksiegi-rachunkowe-skoroszyty-formularze-i-inne-wyroby-pismiennicze-z-papieru-lub-tektury-1357/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/rejestry-ksiegi-rachunkowe-skoroszyty-formularze-i-inne-wyroby-pismiennicze-z-papieru-lub-tektury-1357/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/rejestry-ksiegi-rachunkowe-skoroszyty-formularze-i-inne-wyroby-pismiennicze-z-papieru-lub-tektury-1357/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/rejestry-ksiegi-rachunkowe-skoroszyty-formularze-i-inne-wyroby-pismiennicze-z-papieru-lub-tektury-1357/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-informatyczne-konsultacyjne-opracowywania-oprogramowania-internetowe-i-wsparcia-8260/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-informatyczne-konsultacyjne-opracowywania-oprogramowania-internetowe-i-wsparcia-8260/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-informatyczne-konsultacyjne-opracowywania-oprogramowania-internetowe-i-wsparcia-8260/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-informatyczne-konsultacyjne-opracowywania-oprogramowania-internetowe-i-wsparcia-8260/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-informatyczne-konsultacyjne-opracowywania-oprogramowania-internetowe-i-wsparcia-8260/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-informatyczne-konsultacyjne-opracowywania-oprogramowania-internetowe-i-wsparcia-8260/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-pocztowe-i-telekomunikacyjne-7879/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-pocztowe-i-telekomunikacyjne-7879/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-pocztowe-i-telekomunikacyjne-7879/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-pocztowe-7881/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-kurierskie-7888/


Usługi telekomunikacyjne 

(opłaty za tel. stacjonarne, 

komórkowe, Internet, pocztę 

elektroniczną) Publiczne 

usługi telefoniczne ‘ ISDN 

64.20.00.00-8 

 

 

 

 

Usługa 

 

 

 

13.000,- Postępowanie 

zakończone 

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 

PZP - wg regulaminu 

wewnętrznego 

 

8. 

 

85000000-9 - Usługi w 

zakresie zdrowia i opieki 

społecznej  

 

Badania profilaktyczne 

pracowników 

 

85.12.10.00-3 

 

 

 

Usługa 

 

 

2.000,- 

 

 

 

Postępowanie 

zakończone 

 

 

Zgodnie z art.4 pkt.8 

PZP - wg regulaminu 

wewnętrznego 

(rozeznanie rynku) 

 Usługi dozoru                        

i doradztwa 

Doradztwo zamówienia 

publiczne  

85.31.23.00-2 Usługa 16.000,- Postępowanie 

zakończone 

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 

PZP - wg regulaminu 

wewnętrznego 

(zapytanie ofertowe) 

9. 

 

 

79000000-4 - Usługi 

biznesowe: prawnicze, 

marketingowe, 

konsultingowe, rekrutacji, 

drukowania i 

zabezpieczania  

Usługi prawne 

 

79.10.00.00-5 

 

 

Usługa 

 

 

63.000,- 

 

 

Postępowanie 

zakończone 

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 

PZP - wg regulaminu 

wewnętrznego 

Usługi ochroniarskie 

(monitoring sygnału) 

79.71.00.00-4 

 

Usługa 

 

7.500,- 

 

Postępowanie 

zakończone 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 

PZP - wg regulaminu 

wewnętrznego 

10. 50000000-5 - Usługi 

naprawcze i 

konserwacyjne 

Usługi w zakresie napraw i 

konserwacji i podobne 

usługi dotyczące 

komputerów osobistych, 

sprzętu biurowego, sprzętu 

telekomunikacyjnego i 

audiowizualnego (np. fax, 

maszyny liczące, 

komputery, centrale  

telefoniczne, telefony, 

domofony itp.) 

50.30.00.00-8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usługa 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 

PZP - wg regulaminu 

wewnętrznego 

 

 

 

 

 

 

 

Usługi w zakresie napraw i 

konserwacji instalacji 

budynkowych (awarie i 

konserwacja windy itp.) 

 

50.70.00.00-2 

 

 

 

 

Usługa 

 

 

 

 

6.000,- 

 

 

 

 

Postępowanie 

zakończone 

 

 

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 

PZP - wg regulaminu 

wewnętrznego 

 

 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-telekomunikacyjne-7893/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/publiczne-uslugi-telefoniczne-7895/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/publiczne-uslugi-telefoniczne-7895/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-w-zakresie-zdrowia-i-opieki-spolecznej-8970/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-w-zakresie-zdrowia-i-opieki-spolecznej-8970/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-w-zakresie-zdrowia-i-opieki-spolecznej-8970/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-dozoru-i-doradztwa-9057/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-dozoru-i-doradztwa-9057/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-biznesowe-prawnicze-marketingowe-konsultingowe-rekrutacji-drukowania-i-zabezpieczania-8716/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-biznesowe-prawnicze-marketingowe-konsultingowe-rekrutacji-drukowania-i-zabezpieczania-8716/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-biznesowe-prawnicze-marketingowe-konsultingowe-rekrutacji-drukowania-i-zabezpieczania-8716/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-biznesowe-prawnicze-marketingowe-konsultingowe-rekrutacji-drukowania-i-zabezpieczania-8716/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-biznesowe-prawnicze-marketingowe-konsultingowe-rekrutacji-drukowania-i-zabezpieczania-8716/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-biznesowe-prawnicze-marketingowe-konsultingowe-rekrutacji-drukowania-i-zabezpieczania-8716/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-ochroniarskie-8833/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-w-zakresie-napraw-i-konserwacji-i-podobne-uslugi-dotyczace-komputerow-osobistych-sprzetu-biurowego-sprzetu-telekomunikacyjnego-i-audiowizualnego-7451/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-w-zakresie-napraw-i-konserwacji-i-podobne-uslugi-dotyczace-komputerow-osobistych-sprzetu-biurowego-sprzetu-telekomunikacyjnego-i-audiowizualnego-7451/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-w-zakresie-napraw-i-konserwacji-i-podobne-uslugi-dotyczace-komputerow-osobistych-sprzetu-biurowego-sprzetu-telekomunikacyjnego-i-audiowizualnego-7451/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-w-zakresie-napraw-i-konserwacji-i-podobne-uslugi-dotyczace-komputerow-osobistych-sprzetu-biurowego-sprzetu-telekomunikacyjnego-i-audiowizualnego-7451/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-w-zakresie-napraw-i-konserwacji-i-podobne-uslugi-dotyczace-komputerow-osobistych-sprzetu-biurowego-sprzetu-telekomunikacyjnego-i-audiowizualnego-7451/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-w-zakresie-napraw-i-konserwacji-i-podobne-uslugi-dotyczace-komputerow-osobistych-sprzetu-biurowego-sprzetu-telekomunikacyjnego-i-audiowizualnego-7451/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-w-zakresie-napraw-i-konserwacji-i-podobne-uslugi-dotyczace-komputerow-osobistych-sprzetu-biurowego-sprzetu-telekomunikacyjnego-i-audiowizualnego-7451/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-w-zakresie-napraw-i-konserwacji-instalacji-budynkowych-7563/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-w-zakresie-napraw-i-konserwacji-instalacji-budynkowych-7563/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-w-zakresie-napraw-i-konserwacji-instalacji-budynkowych-7563/


Usługi w zakresie napraw i 

konserwacji pieca co, pomp 

wody.  

 

 

 

Usługa 

 

3.000,- 

 

Postępowanie 

zakończone 

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 

PZP - wg regulaminu 

wewnętrznego 

Włącznika prądu, 

klimatyzacji,  

 

Usługa  

 

 

1000,- 

 

 

Postępowanie 

zakończone 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 

PZP - wg regulaminu 

wewnętrznego 

Sygnalizacji alarmowej 

włamania i napadu, PPOŻ  

 

Usługa 5.000,- 

 

Postępowanie 

zakończone 

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 

PZP - wg regulaminu 

wewnętrznego 

Przeglądy gaśnic i 

hydrantów itp.) 

 

Usługa 

 

 

1000,- 

 

 

Postępowanie 

zakończone 

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 

PZP - wg regulaminu 

wewnętrznego 

Różne usługi w zakresie 

napraw i konserwacji (np. 

naprawa i konserwacja 

mebli. Drobne usługi 

napraw- konserwator 

50.80.00.00-3 Usługa 8.000,- Postępowanie 

zakończone 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 

PZP - wg regulaminu 

wewnętrznego 

 

11. 98000000-3 - Inne usługi 

komunalne, socjalne i 

osobiste 

Usługi prania i czyszczenia  98.31.00.00-9  Usługa 1.000,- Cały rok Zgodnie z art.4 pkt.8 

PZP - wg regulaminu 

wewnętrznego 

12. 90000000-7 - Usługi 

odbioru ścieków, usuwania 

odpadów, 

czyszczenia/sprzątania i 

usługi ekologiczne  

 

Usługi utylizacji 

nieczystości (ścieki) 

90.40.00.00-1  

 

Usług 

 

7.000,- 

 

Cały rok 

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 

PZP - wg regulaminu 

wewnętrznego 

Usługi sprzątania (parking- 

odśnieżanie, czyszczenie 

podłóg itp.) 

90.91.00.00-9  

 

Usługa  

 

15.000,- 

 

IV kwartał 

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 

PZP - wg regulaminu 

wewnętrznego 

Usługi związane z odpadami 

(śmieci, odpady toksyczne, 

np. baterie, świetlówki) 

90.50.00.00-2 Usługa 4.000,- Postepowanie 

zakończone 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 

PZP - wg regulaminu 

wewnętrznego 

13. 92000000-1 - Usługi 

rekreacyjne, kulturalne i 

sportowe 

Usługi radiowe ZAIKS 92.21.00.00-6 

 

Usługa 100,- Postępowanie 

zakończone 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 

PZP - wg regulaminu 

wewnętrznego 

14. 71000000-8 - Usługi 

architektoniczne, 

budowlane, inżynieryjne i 

kontrolne 

Usługi dozoru budowlanego 

Weryfikacja kosztorysów, 

dot. likwidacji barier 

architektonicznych 

71.53.00.00-2 Usługa 5.000,- 

 

Postepowanie 

zakończone 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 

PZP - wg regulaminu 

wewnętrznego 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/rozne-uslugi-w-zakresie-napraw-i-konserwacji-7573/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/rozne-uslugi-w-zakresie-napraw-i-konserwacji-7573/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/inne-uslugi-komunalne-socjalne-i-osobiste-9370/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/inne-uslugi-komunalne-socjalne-i-osobiste-9370/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/inne-uslugi-komunalne-socjalne-i-osobiste-9370/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-prania-i-czyszczenia-na-sucho-9386/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-odbioru-sciekow-usuwania-odpadow-czyszczeniasprzatania-i-uslugi-ekologiczne-9068/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-odbioru-sciekow-usuwania-odpadow-czyszczeniasprzatania-i-uslugi-ekologiczne-9068/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-odbioru-sciekow-usuwania-odpadow-czyszczeniasprzatania-i-uslugi-ekologiczne-9068/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-odbioru-sciekow-usuwania-odpadow-czyszczeniasprzatania-i-uslugi-ekologiczne-9068/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-odbioru-sciekow-usuwania-odpadow-czyszczeniasprzatania-i-uslugi-ekologiczne-9068/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-utylizacji-nieczystosci-9069/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-utylizacji-nieczystosci-9069/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-sprzatania-9242/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-zwiazane-z-odpadami-9082/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-rekreacyjne-kulturalne-i-sportowe-9265/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-rekreacyjne-kulturalne-i-sportowe-9265/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-rekreacyjne-kulturalne-i-sportowe-9265/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-radiowe-9287/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-architektoniczne-budowlane-inzynieryjne-i-kontrolne-8076/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-architektoniczne-budowlane-inzynieryjne-i-kontrolne-8076/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-architektoniczne-budowlane-inzynieryjne-i-kontrolne-8076/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-architektoniczne-budowlane-inzynieryjne-i-kontrolne-8076/


(bariery architektoniczne, 

remont pomieszczeń- 

inspektor nadzoru) 

15. 60000000-8 - Usługi 

transportowe (z 

wyłączeniem transportu 

odpadów) 

Usługi w zakresie transportu 

drogowego  

Usługi transportowe dzieci 

do pieczy, transport 

specjalistyczny oraz 

transport materiałów np. 

kruszywa, towarów, mebli) 

60.10.00.00-9  Usługa 1.000,- Cały rok Zgodnie z art.4 pkt.8 

PZP - wg regulaminu 

wewnętrznego 

16. 48220000-6 - Pakiety 

oprogramowania dla 

Internetu i intranetu 

Utrzymanie strony 

Internetowej Domena 

72.40.00.00-4 Usługa 700,- Postepowanie 

zakończone 

Zgodnie z art.4 pkt.8 

PZP - wg regulaminu 

wewnętrznego 

17. 09000000-3 - Produkty 

naftowe, paliwo, energia 

elektryczna i inne źródła 

energii 

Energia elektryczna 

(Wałbrzyska, Żeromskiego, 

Świebodzice) 

 

 

09.31.00.00-5 

 

 

 

 

Dostawa  

 

 

 

 

40.000,- 

 

 

 

 

Postępowanie 

zakończone 

 

 

 

Zadanie objęte 

przetargiem 

organizowanym przez 

Starostwo Powiatowe 

w Świdnicy (energia) 

Gaz ziemny 09.12.30.00-7 Dostawa 50.000,- 

 

Postępowanie 

zakończone 

Zadanie objęte 

przetargiem 

organizowanym przez 

Starostwo Powiatowe 

w Świdnicy ( gaz ) 

Paliwo do auta służbowego- 

diesel 

09.134.200-9 Dostawa 5.000,- Cały rok Zgodnie z art. 4 pkt 8 

PZP - wg regulaminu 

wewnętrznego 

18. 15000000-8 - Żywność, 

napoje, tytoń i produkty 

pokrewne 

Woda mineralna dla 

pracowników 

15.98.00.00-1 

 

 

Dostawa 

 

 

1.500,- 

 

 

 

Cały Rok 

 

 

Zgodnie z art.4 pkt.8 

PZP - wg regulaminu 

wewnętrznego 

 

 Różne produkty spożywcze  

cukier i produkt z pochodne, 

herbata, kawa pieczywo itp.  

15.80.00.00-6  

 

 

Dostawa 

 

 

2.200,- 

 

 

Cały Rok 

 

 

Zgodnie z art.4 pkt.8 

PZP - wg regulaminu 

wewnętrznego 

 

 Owoce, warzywa i podobne 

produkty 

 

15300000-1 

 

 

Dostawa 

 

 

200,- 

 

 

Cały Rok 

 

Zgodnie z art.4 pkt.8 

PZP - wg regulaminu 

wewnętrznego 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-transportowe-z-wylaczeniem-transportu-odpadow-7739/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-transportowe-z-wylaczeniem-transportu-odpadow-7739/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-transportowe-z-wylaczeniem-transportu-odpadow-7739/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-transportowe-z-wylaczeniem-transportu-odpadow-7739/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-w-zakresie-transportu-drogowego-7740/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-w-zakresie-transportu-drogowego-7740/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/pakiety-oprogramowania-dla-internetu-i-intranetu-7206/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/pakiety-oprogramowania-dla-internetu-i-intranetu-7206/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/pakiety-oprogramowania-dla-internetu-i-intranetu-7206/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/produkty-naftowe-paliwo-energia-elektryczna-i-inne-zrodla-energii-231/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/produkty-naftowe-paliwo-energia-elektryczna-i-inne-zrodla-energii-231/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/produkty-naftowe-paliwo-energia-elektryczna-i-inne-zrodla-energii-231/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/produkty-naftowe-paliwo-energia-elektryczna-i-inne-zrodla-energii-231/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/gaz-ziemny-254/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/zywnosc-napoje-tyton-i-produkty-pokrewne-473/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/zywnosc-napoje-tyton-i-produkty-pokrewne-473/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/zywnosc-napoje-tyton-i-produkty-pokrewne-473/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/rozne-produkty-spozywcze-774/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/owoce-warzywa-i-podobne-produkty-562/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/owoce-warzywa-i-podobne-produkty-562/


  

Produkty mleczarskie 

 

 

 

15.50.00.00-3 

 

 

 

Dostawa 300,- Cały Rok 

 

 

Zgodnie z art.4 pkt.8 

PZP - wg regulaminu 

wewnętrznego 

19. 79950000-8 - Usługi w 

zakresie organizowania 

wystaw, targów i 

kongresów 

Usługi w zakresie 

organizacji imprez. 

Imprezy o charakterze 

integracyjnym dla klientów 

PCPR 

79.95.20.00-2 Usługa 5.000,- II/III/IV kwartał Zgodnie z art.4 pkt.8 

PZP - wg regulaminu 

wewnętrznego 

20. 45000000-7 - Roboty 

budowlane 

Roboty wykończeniowe w 

zakresie obiektów 

budowlanych.  

 

wejściowych, remont 

komina oraz instalacji 

odgromowej ) 

45.40.00.00-1  

45.30.00.00-0 

 

 

 

 

 

Roboty 

budowlane 

 

 

 

 

 

 

65.000,- 

 

 

 

 

II- IV kwartał 

 

 

 

Zgodnie z art.4 pkt.8 

PZP - wg regulaminu 

wewnętrznego- 

zapytanie ofertowe 

 

 

 

 

 

Wynajem maszyn i urządzeń 

wraz z obsługą operatorską 

do prowadzenia robót z 

zakresu budownictwa oraz 

inżynierii wodnej i lądowej 

(utwardzenie terenu) 

45.50.00.00-2  

 

 

 

 

 

  

Usługa 

 

 

 

 

 

 

1000,- 

 

  

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art.4 pkt.8 

PZP - wg regulaminu 

wewnętrznego 

 

 

21. 55000000-0 - Usługi 

hotelarskie, restauracyjne i 

handlu detalicznego 

Catering 55.32.00.00-9  Usługa 3.000,- Cały rok Zgodnie z art.4 pkt.8 

PZP- wg regulaminu 

wewnętrznego 

22. 70000000-1 - Usługi w 

zakresie nieruchomości 

Usługi wynajmu lub 

leasingu nieruchomości 

stanowiących własność 

(mieszkanie chronione i 

interwencyjne) 

70.20.00.00-3 - 

 

 

 

 

Usługa 

 

 

 

 

10.000,- 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

Zgodnie z art.4 pkt 8 

PZP - wg regulaminu 

wewnętrznego 

 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-w-zakresie-organizowania-wystaw-targow-i-kongresow-8871/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-w-zakresie-organizowania-wystaw-targow-i-kongresow-8871/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-w-zakresie-organizowania-wystaw-targow-i-kongresow-8871/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-w-zakresie-organizowania-wystaw-targow-i-kongresow-8871/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-w-zakresie-organizacji-imprez-8873/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-w-zakresie-organizacji-imprez-8873/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-6346/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-6346/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-wykonczeniowe-w-zakresie-obiektow-budowlanych-7096/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-wykonczeniowe-w-zakresie-obiektow-budowlanych-7096/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-wykonczeniowe-w-zakresie-obiektow-budowlanych-7096/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/wynajem-maszyn-i-urzadzen-wraz-z-obsluga-operatorska-do-prowadzenia-robot-z-zakresu-budownictwa-oraz-inzynierii-wodnej-i-ladowej-7165/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/wynajem-maszyn-i-urzadzen-wraz-z-obsluga-operatorska-do-prowadzenia-robot-z-zakresu-budownictwa-oraz-inzynierii-wodnej-i-ladowej-7165/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/wynajem-maszyn-i-urzadzen-wraz-z-obsluga-operatorska-do-prowadzenia-robot-z-zakresu-budownictwa-oraz-inzynierii-wodnej-i-ladowej-7165/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/wynajem-maszyn-i-urzadzen-wraz-z-obsluga-operatorska-do-prowadzenia-robot-z-zakresu-budownictwa-oraz-inzynierii-wodnej-i-ladowej-7165/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/wynajem-maszyn-i-urzadzen-wraz-z-obsluga-operatorska-do-prowadzenia-robot-z-zakresu-budownictwa-oraz-inzynierii-wodnej-i-ladowej-7165/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-hotelarskie-restauracyjne-i-handlu-detalicznego-7700/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-hotelarskie-restauracyjne-i-handlu-detalicznego-7700/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-hotelarskie-restauracyjne-i-handlu-detalicznego-7700/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-w-zakresie-nieruchomosci-8040/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-w-zakresie-nieruchomosci-8040/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-wynajmu-lub-leasingu-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-8058/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-wynajmu-lub-leasingu-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-8058/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-wynajmu-lub-leasingu-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-8058/


Wynajem sal 

szkoleniowych, 

warsztatowych,  

70.22.00.00-9 

 

Usługa 3.000,- Cały rok Zgodnie z art. 4 pkt 8 

PZP - wg regulaminu 

wewnętrznego 

23. 77000000-0 - Usługi 

rolnicze, leśne, ogrodnicze, 

hydroponiczne i 

pszczelarskie 

Usługi odchwaszczania 77.31.21.00-1 

 

 

Usługa 3.000,- II/ III kwartał Zgodnie z art.4 pkt 8 

PZP - wg regulaminu 

wewnętrznego 

 

24. 79822500-7 Usługi 

projektów graficznych                

72400000-4 Usługi 

internetowe                                 

Wykonanie usług 

graficznych na stronie 

internetowej 

„profesjonaliscizsercem.pl  

w ramach zadania  pn. 

,,Niezastąpieni Zastępczy” 

79.82.25.00-7 

72.40.00.00-4 

Usługa 

 

6.000,- Cały rok Zgodnie z art.4 pkt 8 

PZP - wg regulaminu 

wewnętrznego 

25. 79342200-5 Usługi w 

zakresie promocji     

79341100-7 Doradcze 

usługi reklamowe                             

72400000-4 Usługi 

internetowe                                 

Promocja Programu 

pn. ,,Rodzina zastępcza. 

Miłość nie do zastąpienia” 

79.34.22.00-5   

79.34.11.00-7  

72.40.00.00-4  

Usługa 

 

20.000,- Cały rok Zgodnie z art. 4 pkt8 

PZP - wg regulaminu 

wewnętrznego 

 

26. 66514110-0 Usługi 

ubezpieczeń pojazdów 

mechanicznych 

Ubezpieczenie samochodu  66.51.41.10-0  Usługa 

 

4.000,- IV kwartał Ubezpieczenie w 

ramach pakietu 

Starostwa 

Powiatowego w 

Świdnicy 

27. 71631200-2 Usługi 

kontroli technicznej 

samochodów                   

50112000-3 Usługi w 

zakresie napraw i 

konserwacji samochodów 

Przeglądy oraz naprawy 

samochodu  

71.63.12.00-2 

50.11.20.00-3  

Usługa 

 

2.000,- Cały Rok Zgodnie z art.4 pkt 8 

PZP - wg regulaminu 

wewnętrznego 

 

28. 80511000-9 Usługi 

szkolenia personelu 

Superwizja dla 

pracowników  

80.51.10.00-9 usługa 16.000,- Postępowanie 

zakończone 

Zgodnie z  

Regulaminem 

udzielania zamówień 

publicznych w PCPR 

Świdnica 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-rolnicze-lesne-ogrodnicze-hydroponiczne-i-pszczelarskie-8662/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-rolnicze-lesne-ogrodnicze-hydroponiczne-i-pszczelarskie-8662/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-rolnicze-lesne-ogrodnicze-hydroponiczne-i-pszczelarskie-8662/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-rolnicze-lesne-ogrodnicze-hydroponiczne-i-pszczelarskie-8662/


29. 80400000-8 Usługi 

edukacyjne osób dorosłych 

oraz inne  

 

Szkolenia merytoryczne dla 

pracowników jednostki 

80.40.00.00-8 usługa 20.000,- Cały rok Zgodnie z  

Regulaminem 

udzielania zamówień 

publicznych w PCPR 

Świdnica 

 

  

 

 

 
 

            Zatwierdzam: 

 

              

                             5 stycznia 2022 r.    ............................. 
                   (Dyrektor PCPR w Świdnicy) 

 
 

 

 

 

 

 

 


