
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r. 
 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  i Kształcenia Praktycznego, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z póżn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 
2018 r. 
 
Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia 

(roboty budowlane, 
dostawy, usługi) 

Orientacyjna 
wartość zamówienia 

Przewidywany 
termin wszczęcia 
postępowania w 
ujęciu kwartalnym 
lub miesięcznym 

Przewidywany tryb 
lub inna procedura 
udzielenia 
zamówienia 

1.  Zakup sprzętu TIK w projekcie 
„Eksperyment z wykorzystaniem 
technologii TIK i cyfrowych systemów 
pomiarowych jako optymalna metoda 
rozwijania umiejętności naukowego 
myślenia uczniów  w edukacji 
przyrodniczej w LO nr II, IX, XXIII, 
XXIX i XLIV” 

dostawa 21 878,05 zł netto I kwartał 2018 Przetarg 
nieograniczony 

2.  Zakup komputerów stacjonarnych i 
sprzętu dydaktycznego  w projekcie 
“Nowoczesna baza techniczno-
dydaktyczna regionalnego ośrodka 
edukacji mechatronicznej w ŁCDNiKP 
drogą do podniesienia jakości edukacji 
zawodowej” 

dostawa 760 466,44 zł netto III kwartał 2018 Przetarg 
nieograniczony 

3.  Zakup komputerów stacjonarnych i 
sprzętu dydaktycznego  w projekcie 
„Nowoczesna baza techniczno-
dydaktyczna Ośrodka Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w 
ŁCDNiKP drogą do podniesienia 
jakości edukacji zawodowej w obszarze 
obrabiarek sterowanych numerycznie” 

dostawa 918 210,50 zł netto Kwiecień 2018 Przetarg 
nieograniczony 



4.  Zakup sprzętu dydaktycznego w 
projekcie „Programowanie obrabiarek 
sterowanych numerycznie - dziś staż, 
jutro praca. Edycja druga” 

dostawa 61 788,62 zł netto III kwartał 2018 Przetarg 
nieograniczony 

5.  Przeprowadzenie zajęć dla uczniów w 
projekcie „Programowanie obrabiarek 
sterowanych numerycznie - dziś staż, 
jutro praca. Edycja druga” 

usługa 253 658,54 zł netto III kwartał 2018 Przetarg 
nieograniczony / 
usługi społeczne art. 
138o PZP 

6.  Przeprowadzenie szkolenia dla 
doradców oraz doradztwa dla 
dyrektorów szkół w projekcie 
„Szkolenia i doradztwo dla kadry 
kierowniczej systemu oświaty w woj. 
łódzkim” 

usługa 1 268 422,76 zł netto Czerwiec/sierpień 
2018 

Przetarg 
nieograniczony / 
usługi społeczne art. 
138o PZP 

7.  Animowanie sieci współpracy w 
projekcie „Szkolenia i doradztwo dla 
kadry kierowniczej systemu oświaty w 
woj. łódzkim” 

usługa 128 780,49 zł netto Czerwiec 2018 Przetarg 
nieograniczony 

 
 
 


