
Lp.
RODZAJ 

ZAMÓWIENIA
TRYB POSTĘPOWANIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

WARTOŚĆ 

ZAMÓWIENIA

PLANOWANY 

TERMIN

1 przetarg nieograniczony Dzierżawa statków powietrznych (Centrum Lotnicze) 905 000,00 zł I - IV kwartał

2 przetarg nieograniczony
Części zamienne do statków powietrznych oraz symulatora 

lotów (Centrum Lotnicze)
600 000,00 zł I - IV kwartał

3 przetarg nieograniczony Paliwo lotniczego 585 000,00 zł II, III kwartał

4 przetarg nieograniczony Obsługa komponentów statków powietrznych 200 000,00 zł I - IV kwartał

5 przetarg nieograniczony Pomoce dydaktyczne medyczne (INM, MCSM) 1 483 662,78 zł III - IV kwartał

6 przetarg nieograniczony Pomoce dydaktyczne dla studentów spec. mechanika lotnicza 150 000,00 zł III kwartał

7 przetarg nieograniczony Sprzęt komputerowy 950 550,00 I kwartał

8 przetarg nieograniczony Materiały eksploatacyjne 132 098,00 II kwartał

9 przetarg nieograniczony Oleje i smary do statków powietrznych 150 000,00 I - IV kwartał

10 przetarg nieograniczony Samochód służbowy osobowy 203 252,03 III kwartał

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE NA 2020 rok           

o wartości zamówień powyżej kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

I kwartał11

dostawy

przetarg nieograniczony 255 176,67

Zakup akcesoriów umożliwiających naukę umiejętności 

praktycznych dla studentów realizujących praktyki 

obowiązkowe organizowane w ramach Projektu pn. „Program 

rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo 



12 przetarg nieograniczony Remont silników statków powietrznych 240 000,00 zł I - IV kwartał

13 przetarg nieograniczony Ubezpieczenia lotnicze 229 300,00 zł IV kwartał

14 przetarg nieograniczony
Diagnostyczne rozpoznanie podmiotów zatrudnienia 

społecznego
371 853,66 zł I, III kwartał

15 przetarg nieograniczony

Upgrade technologiczny oraz rozbudowa ZSI ERP 

SMARTAdministration PWSZ w Chełmie w ramach projektu 

Kompleksowy program rozwojowy uczelni - II edycja

2 564 300,00 zł III - IV kwartał

16 przetarg nieograniczony

Wdrożenie systemu wspierającego scentralizowane 

zarządzanie zasobami informatycznymi i danymi osobowymi w 

ramach projektu Kompleksowy program rozwojowy uczelni - II 

edycja

188 807,43 zł III - IV  kwartał

17 przetarg nieograniczony

Wdrożenie systemu backupu danych i archiwizacji danych z 

repliką wraz z zakupem sprzętu w ramach projektu 

Kompleksowy program rozwojowy uczelni - II edycja

1 524 486,00 zł III - IV kwartał

18

procedura dla usług 

społecznych (art. 138 o 

uPzp)

Usługi edukacyjne w związku z prowadzeniem zajęć 

dydaktycznych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo
130 000,00 zł I, III kwartał

19
procedura dla usług 

społecznych (art. 138 o uPzp)

Szkolenie kadr Uczelni w zakresie edukacji włączającej w 

ramach projektu "Model wsparcia Uczelni w celu zwiększenia 

jej dostęponości dla osób niepełnosprawnych"

234 420,00 zł III kwartał

20
procedura dla usług 

społecznych (art. 138 o uPzp)
Usługi edukacyjne na kierunku Pielęgniarstwo 130 000,00 zł I - IV kwartał

21
procedura dla usług 

społecznych (art. 138 o uPzp)
Usługi edukacyjne specjalizacji lotniczych INT 300 000,00 zł I - IV kwartał

22
procedura dla usług 

społecznych (art. 138 o uPzp)

Przeprowadzenie oraz nadzór nad szkoleniami praktycznymi 

lotniczymi
250 000,00 zł I - IV kwartał

usługi



23 przetarg nieograniczony Budowa Instytutu Nauk Medycznych 26 225 452,74 zł III kwartał

24 przetarg nieograniczony
Przebudowa i modernizacja wejścia do budynku PWSZ, ul. 

Pocztowa 54
325 203,25 zł III kwartał

25 przetarg nieograniczony
Modernizacja i przebudowa zabytkowego muru przy ul. 

Pocztowej 54
162 601,63 zł III kwartał

26 przetarg nieograniczony

Przebudowa budynku przy ul. Pocztowej 52 w celu 

dostosowania do MCSM w ramach projektu Nowa jakość 

kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo

292 682,93 zł III - IV kwartał

Chełm, 16 lipca 2020 r.

roboty 

budowlane


