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Lp. Przedmiot zamówienia (rodzaj/opis) Kod CPV* Rodzaj 

Orientacyjna Wartość 
zamówienia 

(w PLN NETTO/EURO*) 
*kwota euro dotyczy 

postępowań o wartości 
przekraczającej progi 

unijne  
 

Tryb 
Postępowania 

Proponowany 
termin 

wszczęcia 
procedury 

 Uwagi 

1. 

Razem szkolenia specjalistyczne 

Razem szkolenia specjalistyczne U 259.694,35 - 
Tryb podstawowy 
bez negocjacji art. 

275 pkt. 1 
  

1a. 

DWIA – szkolenia dla rodzin osób 
starszych/opiekunów nieformalnych w 

ramach zadania NESTOR 

80510000-2 usługi szkolenia 
specjalistycznego  

92312212-0 usługi przygotowania 
podręczników szkoleniowych;  
55320000-9 usługi podawania 
posiłków; 55321000-6 usługi 

przygotowania posiłków, 
 

U 24.390,20 - 
Tryb podstawowy 
bez negocjacji art. 

275 pkt. 1 
I kwartał 2022  

1b. 

Szkolenia z zakresu wspierania rodzin i grup 
defaworyzowanych ; szkolenia dla młodzieży i 

rodziców 

80510000-2 usługi szkolenia 
specjalistycznego  

92312212-0 usługi przygotowania 
podręczników szkoleniowych;  
55320000-9 usługi podawania 
posiłków; 55321000-6 usługi 

przygotowania posiłków, 
 

U 28.455,28 - 
Tryb podstawowy 
bez negocjacji art. 

275 pkt. 1 

I -II kwartał 
2022 

 

1c 

DWIA – szkolenia związane z 
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 

(problematyka, przeciwdziałanie, metody 
pracy z ofiarą i sprawcą przemocy, 

metodologia pracy – forma pracy z ofiara i 
sprawca przemocy w rodzinie) 

80510000-2 usługi szkolenia 
specjalistycznego  

92312212-0 usługi przygotowania 
podręczników szkoleniowych; 
55320000-9 usługi podawania 
posiłków; 55321000-6 usługi 

przygotowania posiłków, 
 

U 57.738,37 - 
Tryb podstawowy 
bez negocjacji art. 

275 pkt. 1 
Cały rok 2022  

1d 

Szkolenia w ramach POWER - realizowane w 
ramach projektu pn. „Doskonalenie 

kompetencji kadr systemu wspierania rodziny 
i pieczy zastępczej”. Projekt realizowany jest 

w ramach osi priorytetowej II. Efektywne 
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki 

80510000-2 usługi szkolenia 
specjalistycznego  

92312212-0 usługi przygotowania 
podręczników szkoleniowych; 

U 149.110,50 - 
Tryb podstawowy 
bez negocjacji art. 

275 pkt. 1 

I-III Kwartał 
2022 
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i edukacji, działania 2.8 Rozwój usług 
społecznych świadczonych w środowisku 

lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja rozwój. Projekt współfinansowany 

jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

55320000-9 usługi podawania 
posiłków; 55321000-6 usługi 

przygotowania posiłków, 
 

2 

Usługi cateringu 

55320000-9 usługi podawania 
posiłków; 55321000-6 usługi 

przygotowania posiłków, 
 

U 

228.039,60 
 
 
 
 

- 
Tryb podstawowy 
bez negocjacji art. 

275 pkt. 1 
cały rok  2022 

 
 

3. 

Usługi hotelarsko – restauracyjne  55110000-4 hotelarskie usługi 
noclegowe; 55320000-9 usługi 

podawania posiłków; 55321000-6 
usługi przygotowania posiłków, 

 
 

U 184.185,60 w  - 
Tryb podstawowy 
bez negocjacji art. 

275 pkt. 1 

I-III kwartał 
2022 
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