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PLAN PosTĘPoWAŃ o UDztEtENlE zAMÓWteŃ w 2ot8 RoKU

Zamawiajqcy: ZespÓł SzkÓł Mechanicznych

Lp. Przedmiot zamÓwienia Rodzaj zamÓwienia

Przewidywany
termin wszczęcia

postępowania
w ujęciu

kwartalnym

Orientacyjna
wartość zamÓwienia

(bez VAT)
Procedura

Przewidywany tryb
lub inna procedura

udzielenia
zamÓwienia

1

DostaWa sprzętu komputerowego z
oprogramowaniem i urzqdze peryferyjnych do
trzech pracowni w Zespo|e SzkÓł Mechanicznych
w ramach projektu , ,Modernizacja szkoln ictwa
zawodowego w EIb|qgu,, nr RPWM.02.o4.02-28-
0005/16 dofinansowanego ze środkÓw Unii
Europejsk ie j  w ramach Europejsk iego Funduszu
Społecznego

dostawa 327756 zl

Powyżej 221 000 euro
(procedura ustalona
d|a tqcznej wartości

zamÓwier i
realizowanych w

ramach Projektu przez
4 Zamawiajqcych.,)

Przeta rg
nieograniczony

2

Kursy i  szkolenia d la nauczyc ie l i  w ramach
projektu,,Modernizacja szkolnictwa zawodowego
w E|blqgu,, nr RPWM.02. 04.o2-28-ooo5 / L6
dofinansowanego ze środkÓw Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(p|anowany podział zamÓwienia na części)

usfuga
I
t l
IV

7970 zl
L72L8 zl
1-4L18 zl

Poniżej 750 000 euro
(procedura usta lona
dIa łqcznej wartości

zamÓwie
realizowanych w

ramach Projektu przez
4 Zamawiajqcych',)

Zamowienie na uslugi
społeczne

3

Kursy i szko|enia d|a uczniÓw w ramach projektu
,,LEPSZY W ZAWODZIE- dostosowanie systemu
kształcenia uczniÓw i nauczycie|i e|b|qskich szkÓł
i p|acÓwek oświatowych do potrzeb IokaInego
rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu
operacyj nego WojewÓdztwa Warmi sko.
Mazurskiego na lata 201.4-2020
(p|anowany podział zamÓwienia na części)

usługa
t l
IV

270oo zł
L577O zl

Poniżej 750 000 euro
(procedura ustalona
dIa łqcznej wartości

zamÓwie
realizowanych w

ramach Projektu przez
4 Zamawiajqcych2))

ZamÓwienie na usługi
społeczne
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;ll,ilJll;.1" "ko|nictwa fawodowego w E|b|ągu" nr RPwM.o2.o4.o2-28{oo5/16 dof|nansowane8o ze środków Unii EuropeJskiej w

1. zespół szkół zawodowych Nr 1,82-3oo E|b|ą& u|. zamkowa 16A
2. zespó,ł szkół Gospodarczych, 82.3oo E|blą& u|' Xró|ewiecka 128
3. zespół sfkół nłechanic'nych, 82-3m EIb|ą& u|. Komeńskiego 39
4' centrum xształcenia zawodowego I Ustawicrne8o, 82-3oo E|b|ą& ul. Bema 54

żlzamawia;ącyw ramach proj€ktu 
"L€pszy w zawodzie. dostosowanie systemu kształcenia uczniów i nauczycie|i e|b|ąskich szkół ip|acówek oświatowych do potrzeb|okalnego rynku prery" nr RPWM.02'04.02.28-0004/16 dof|nansowanego ze ś,oJio* uniii",op"i.ti"i * ramach Europejskiego Fundusru spo'ecznego:1. f€spół szkół zawodowych Nr 1,82-3oo Elb|ą& u|. zamkowa 16A

2. zespól sżkó Gospodarczych, 82.3oo E|b|ą& u|' Xró|ewiecka 128
3. zespółszkół Mechanicznych, 82.3oo Elb|ąg, u|. Komeński€8o 39
4. centrum (s.tatcenia zawodowe8o I lJstawicrne8o, 82-3oo E|b|ąg, u|. Bema 54

Data sporzqdzenia: 26.01.2018 r.
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