
Wstępny plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2020 

Grupa rodzajowa Tryb
Planowany termin ogłaszania 

postępowań w 2020 roku           

Wartość szacunkowa w PLN we wstępnym  

planie zamówień publicznych ASP

zamówienie udzielane w częściach - średnio 

raz w miesiącu - ostatni przetarg będzie  

ogłaszany w listopadzie 2020  
855.159,00

Usługi w zakresie wydruków cyfrowych oraz wydruków offsetowych dot. 

Dnia Otwartych Drzwi i Rekrutacji 2020 r. dla potrzeb Akademii Sztuk 

Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

postępowanie przeprowadzono w styczniu/lutym br. 
udzielono zamówienia w podziale na 2 części                             

o łącznej wartości  4.257,76 PLN brutto

Usługi druku i dostawa materiałów firmowych postępowanie przeprowadzono w styczniu br. udzielono zamówienia o wartości  14.034,30 PLN brutto

Druk i dostawa dwóch publikacji z pracami Pracowni Rozwoju Nowego 

Produktu Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych 

im. Jana Matejki w Krakowie

postępowanie przeprowadzono w lutym br. udzielono zamówienia o wartości  12.064,50 PLN brutto

Druk i dostawa publikacji dla Wydziału Form Przemysłowych Akademii 

Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie  
postępowanie przeprowadzono w marcu br. 

udzielono zamówienia w podziale na 2 części                              

o łącznej wartości  3.505,50 PLN brutto

Druk i dostawa czterech numerów czasopisma "Wiadomości ASP" postępowanie w toku  62.000,00 netto

Usługi sprzątania w obiektach ASP i na 

zewnątrz  

przetarg nieograniczony o wartości równej lub wyższej niż 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 Pzp tj. procedura pełna 

ogłoszony w styczniu br. - zakończony
udzielono zamówienia w podziale na 13 części          o 

łącznej wartości 1.142.713,88 PLN brutto

przetarg nieograniczony o wartosci mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

Pzp tj. procedura "krajowa"

IV kwartal 211.000,00

 w zakresie usług telekomunikacyjnych zrealizowano  

postępowanie w zakresie usług telefonii komórkowej oraz 

mobilnego dostępu do sieci Internet

postępowanie w toku  16.920,00 netto

Usługa rezerwacji i dostawa biletów    

lotniczych

przetarg nieograniczony o wartosci mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

Pzp tj. procedura "krajowa"

III/IV kwartał 274.386,00

Usługi wdrażania oprogramowania - FASION 

START UP

przetarg nieograniczony o wartosci mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

Pzp tj. procedura "krajowa"

III/IV kwartał 140.000,00

Usługi dozoru mienia i obiektów ASP - Harenda 

w Zakopanem

przetarg nieograniczony o wartosci mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

Pzp tj. procedura "krajowa"

II/III kwartał 2020 130.000,00

Karnety na usługi sportowe i rekreacyjne - 

ZFŚS  

przetarg nieograniczony o wartosci mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

Pzp tj. procedura "krajowa"

IV kwartał 2020 190.000,00

Usługi szkoleniowe 

usługi społeczne - zamówienie będzie realizowane wg procedur 

wewnętrznych zamawiającego zgodnie z art. 138o ust. 1 Pzp dla 

zamówień o wartosci mniejszej niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp 

raz na kwartał (w II,III i IV kwartale roku 

2020)
246.052,64

USŁUGI

do dnia 10 maja br. dla tej grupy  usług zrealizowano nw. postępowania stanowiące zamówienia 

częściowe: 

przetarg nieograniczony o wartosci mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

Pzp tj. procedura "krajowa"

        Usługi druku cyfrowego,                           

usługi drukowania  i dostawy - druk offsetowy 

publikacji książkowych, czasopism i katalogów 

Usługi telekomunikacyjne - telefony 

komórkowe i stacjonarne (centrala cyfrowa)

https://bip.asp.krakow.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/druk-i-dostawa-czterech-numerow-czasopisma-wiadomosci-asp-znak-sprawy-bzp-3942-15-2020
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przetarg nieograniczony o wartosci mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

Pzp tj. procedura "krajowa"

zamówienie udzielane w częściach - 

postępowania  planowane  w II, III i IV 

kwartale (w II kwartale nie wszczęto 

postepowania z powodu pandemii 

koronawirusa)

371.634,15

 w zakresie usług biur podróży zrealizowano  postępowanie:   

usługi związane z organizacją przyjazdu uczestników 

warsztatów Zielona Miejska Partyzantka oraz uczestników 

wystawy Stopień Niepoznania 2 odbywających się w Krakowie, 

organizowanych w ramach projektu "Nature is my Homeland - 

międzynarodowe działania twórcze grup artystów - pedagogów/ 

specjalistów/ studentów z 4 uczelni - creative searches/ 

poszukiwania twórcze/ warsztaty/ sympozja/ publikacje" 

postępowanie przeprowadzono w lutym/marcu br. udzielono zamówienia o wartości  21.397,55 PLN brutto

Grupa rodzajowa Tryb
Planowany termin ogłaszania 

postępowań w 2020 roku           

Wartość szacunkowa w PLN we wstępnym  

planie zamówień publicznych ASP

         zamówienie udzielane w częściach - 

postępowanie ogłaszane średnio raz na 

miesiąc  
817.052,87 

Dostawa różnego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych 

Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 
postępowanie przeprowadzono w lutym/marcu br. 

udzielono zamówienia w podziale na 16 części o łącznej wartości  

16.856,53 PLN brutto

Dostawa różnego sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego 

oraz oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych 

Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w ramach 

projektu "Zintegrowany Program Rozwoju ASP w Krakowie, umowa 

o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-z066/18" 

postępowanie przeprowadzono w marcu br. 
udzielono zamówienia w podziale na 21 części  o łącznej wartości   

124.356,69 PLN brutto

Dostawa różnego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla 

Wydziału Architektury Wnętrz ASP w ramach projektu "Projektowanie 

przyszłości - program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 

w Krakowie na lata 2018-2022, umowa nr POWR.03.05.00-00-Z217/17"

postępowanie w toku  69.686,00 netto

Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Form Przemysłowych ASP postępowanie w toku  22.530,00 netto

raz na kwartał ( w każdym kwartale roku 

2020)
wartość łączna w grupie 581.732,66

Sukcesywna dostawa licencji oprogramowania firmy Adobe Systems 

Software Ireland Limited w ramach umowy Adobe VIP Select nr umowy 

FAA1527322C73D38AF0A dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk 

Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

postępowanie przeprowadzono w marcu/ kwietniu 

br. 
udzielono zamówienia o wartości   98.000,00 PLN brutto

DOSTAWY

przetarg nieograniczony o wartosci mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

Pzp tj. procedura "krajowa" do dnia 10 maja br. dla tej grupy  usług zrealizowano nw. postępowania stanowiące zamówienia 

częściowe: 

Usługi biur podróży - organizacja wyjazdów 

rekreacyjnych i integracyjnych / dydaktyczno - 

naukowych

Sprzęt serwerowy, sprzęt komputerowy tablety, 

komputery przenośne i komputery stacjonarne, 

sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, 

sprzęt peryferyjny - skanery, sprzęt peryferyjny do 

drukowania i kopiowania, projektory

przetarg nieograniczony o wartosci mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

Pzp tj. procedura "krajowa" do dnia 10 maja br. dla tej grupy  usług zrealizowano  nw. postępowanie stanowiące zamówienie 

częściowe 

Oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie 

specjalistyczne, aktualizacja/przedłużenie licencji na 

oprogramowanie i systemy informatyczne 
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Urządzenia specjalistyczne / zestaw do 

termosublimacji, drukarki 3D /

przetarg nieograniczony o wartosci mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

Pzp tj. procedura "krajowa"

III/IV kwartał 55.000,00

Skaner dziełowy A1 ze stacją do skanowania i 

oprogramowaniem - 1 szt. - digitalizacja zbiorów 

bibliotecznych

przetarg nieograniczony o wartosci mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

Pzp tj. procedura "krajowa"

III/IV kwartał 195.122,00

Sprzęt fotograficzny i kamery

przetarg nieograniczony o wartosci mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

Pzp tj. procedura "krajowa"

raz na kwartał ( w każdym kwartale roku 

2020)
151.456,09

Zakup energii elektrycznej do obiektów ASP  

(planowana umowa na dwa lata)

przetarg nieograniczony o wartosci mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

Pzp tj. procedura "krajowa"

wszczęcie postępowania - III kwartał 800.000,00

ROBOTY BUDOWLANE Tryb
Planowany termin ogłaszania 

postępowań w 2020 roku           
Wartość szacunkowa netto w PLN 

Docieplenie ścian zewnętrznych, połaci dachowych, 

wymianie pokrycia dachowego, wykonaniu instalacji 

fotowoltaicznej, wymianie i renowacji stolarki wraz z 

robotami towarzyszącymi w budynku ASP przy ul. 

Karmelickiej 16 w Krakowie

przetarg nieograniczony o wartosci mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

Pzp tj. procedura "krajowa"

II kwartał  1 016 260,00

Wymiana instalacji oświetleniowej, SZE, roboty 

elektryczne w budynku ASP przy ul. Karmelickiej 16 

w Krakowie

przetarg nieograniczony o wartosci mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

Pzp tj. procedura "krajowa"

III kwartał 520 325,00

Wymiana instalacji c.o. wymiana instalacji wod-kan. 

, wentylacji z rekuperacją oraz instalacji 

oświetleniowej wraz z tow. robotami elektrycznymi, 

SZE w bud. ASP przy ul. Smoleńsk 9

przetarg nieograniczony o wartosci mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

Pzp tj. procedura "krajowa"

 III kwartał 3.032.520,00

Wymiana i renowacja ślusarki okiennej. Renowacja 

ślusarki drzwiowej w bud. ASP przy ul. Smoleńsk 9

przetarg nieograniczony o wartosci mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

Pzp tj. procedura "krajowa"

 październik 2020 roku 325 000,00

Docieplenie ścian zewnętrznych. Docieplenie 

stropów. Wykonanie instalacji wentylacji z 

rekuperacją. Wykonanie klimatyzacji. Wymiana 

instalacji oświetleniowej, SZE, roboty elektryczne w 

bud. ASP przy Placu Matejki 13

przetarg nieograniczony o wartosci mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

Pzp tj. procedura "krajowa"

 IV kwartał 2.105.691,00

Wymiana i renowacja stolarki okiennej. Renowacja 

stolarki drzwiowej w bud. ASP przy Placu Matejki 13

przetarg nieograniczony o wartosci mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

Pzp tj. procedura "krajowa"

 IV kwartał 1 178 862,00

ROBOTY BUDOWLANE


