
l.p. Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia 

(usługi/dostawy/robot

y budowlane)

przewidywany tryb 

lub inna procedura 

udzielenia 

zamówienia

 orientacyjna wartość 

zamówienia 

przewidywany 

termin wszczęscia 

postępowania w 

ujęciu kwartalnym

1
druk materiałów promocyjnych dla Punktu Kreatywna Europa i Punktu 

Europa dla Obywateli
usługa

przetarg 

nieograniczony
                  30 000,00 zł I

2 druk materiałów promocyjnych dla Punktu Kreatywna Europa usługa
przetarg 

nieograniczony
                  19 000,00 zł I

3

świadczenie usług zapewnienia wsparcia technicznego, przebudowy, 

rozwoju oraz wsparcia SLA serwisów internetowych zbudowanych w 

oparciu o CMS Drupal 7 zarządzanych przez Instytut Adama Mickiewicza

usługa
przetarg 

nieograniczony
                250 000,00 zł I

4
świadczenie usług zastępcy koordynatora merytorycznego sekcji 

anglojęzycznej portalu Culture.pl.
usługa

przetarg 

nieograniczony
                100 800,00 zł I

5

świadczenie usług administrowania  budżetem oraz realizacji projektów 

w ramach Projektu - Programu Północ-Południe usługa
przetarg 

nieograniczony
                  66 000,00 zł I

6

świadczenie eksperckich usług kreowania wizerunku i usług 

konsultingowych dla programu Polska Music związanych z filarowymi 

działaniami programu we wszystkich obszarach międzynarodowej prasy i 

mediów

usługa wolna ręka                   82 500,00 zł I

7

świadczenie usług sprzedaży i dostarczania krajowych i 

międzynarodowych biletów lotniczych usługa
przetarg 

nieograniczony
                872 000,00 zł I

8 świadczenie usług realizatora projektów w ramach Programu Luzytania usługa
przetarg 

nieograniczony
                  82 000,00 zł I

9
świadczenie usług administrowania  budżetem wraz z prowadzeniem 

dokumentacji Programu CULTURE.media
usługa

przetarg 

nieograniczony
                  69 600,00 zł I

10 świadczenie usług organizacji dwóch wystaw usługa
przetarg 

nieograniczony
                  25 000,00 zł I
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11
świadczenie usług w zakresie koordynacji realizacji Projektu Program 

Polska Design
usługa

przetarg 

nieograniczony
                  99 000,00 zł I

12
świadczenie usług w zakresie administracji budżetem Programów - 

Master Projekt i What’s Next
usługa

przetarg 

nieograniczony
                107 500,00 zł I

13

świadczenie usług w zakresie realizacji działań komunikacyjnych we 

współpracy z pracownikami Wydziału Komunikacji w ramach projektów z 

dziedziny  designu, architektury, sztuk wizualnych, sztuk 

technologicznych oraz w ramach Programu Azja

usługa
przetarg 

nieograniczony
                  88 000,00 zł I

14
świadczenie usług koordynacji merytorycznej serwisu www.culture.pl w 

ramach projektu Culture.Media 
usługa

przetarg 

nieograniczony
                  88 617,89 zł I

15
druk materiałów promocyjnych dla Punktu Kreatywna Europa i Punktu 

Europa dla Obywateli
usługa

przetarg 

nieograniczony
                  13 414,63 zł II

16 zakup sprzętu przenośnego sprzętu komputerowego (według potrzeb) dostawa
przetarg 

nieograniczony
                  16 300,00 zł II

17
druk materiałów promocyjnych dla Punktu Kreatywna Europa i Punktu 

Europa dla Obywateli
usługa

przetarg 

nieograniczony
                  11 000,00 zł III

18 druk materiałów promocyjnych dla Punktu Kreatywna Europa usługa
przetarg 

nieograniczony
                    8 772,36 zł III

19
druk materiałów promocyjnych dla Punktu Kreatywna Europa i Punktu 

Europa dla Obywateli
usługa

przetarg 

nieograniczony
                    3 577,24 zł III
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20

świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych w Polsce i 

zagranicą na potrzeby realizacji bieżących zadań Zamawiającego oraz 

zadań wynikających z realizowanych przez Zamawiającego projektów

usługa

zamówienie z art. 19 

ust. 3 pkt 2 lit b 

ustawy z dnia 22 

czerwca 2016 roku o 

zmianie ustawy - 

Prawo zamówień 

publicznych oraz 

niektórych innych 

ustaw (Dz.U. z 2016, 

poz. 1020) - 

zamówienie 

uzupełniające

            2 000 000,00 zł III

21 produkcja gadżetów promocyjnych na potrzeby Programu Polska Design dostawa
przetarg 

nieograniczony
                  42 000,00 zł III

22
produkcja gadżetów promocyjnych na potrzebyPunktu Kreatywna 

Europa i Punktu Europa dla Obywateli
dostawa

przetarg 

nieograniczony
                  23 000,00 zł III

23
druk materiałów informacyjnych w ramach Programu Partnerzy 

Wschodni i Polska Design
usługa

przetarg 

nieograniczony
                  20 000,00 zł III

24
świadczenie usług w zakresie koordynacji działań sekcji rosyjskiej serwisu 

Culture.pl
usługa

przetarg 

nieograniczony
                150 000,00 zł III

25
świadczenie usług w zakresie koordynacji i organizacji działu dystrybucji 

treści i multimediów serwisu Culture.pl
usługa

przetarg 

nieograniczony
                150 000,00 zł III

26
świadczenie usług w zakresie koordynacji działań sekcji polskiej serwisu 

Culture.pl
usługa

przetarg 

nieograniczony
                100 000,00 zł III

27 zakup licencji oprogramowania usługa
przetarg 

nieograniczony
                190 000,00 zł III

Strona 3 z 5



l.p. Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia 

(usługi/dostawy/robot

y budowlane)

przewidywany tryb 

lub inna procedura 

udzielenia 

zamówienia

 orientacyjna wartość 

zamówienia 

przewidywany 

termin wszczęscia 

postępowania w 

ujęciu kwartalnym

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2017 rok

28

świadczenie usług wsparcia z zakresu administracji, logistyki i 

komunikacji przy realizacji projektów w ramach programu niepodległa 

2018 na okres 12 miesięcy usługa
przetarg 

nieograniczony
                  78 000,00 zł III

29

świadczenie usług wsparcia z zakresu realizacji projektów muzycznych 

oraz projektu studia eksperymentalnego polskiego radia na okres 12 

miesięcy 

usługa
przetarg 

nieograniczony
                  78 000,00 zł III

30
świadczenie usług wsparcia z zakresu realizacji projektów z dziedzin 

nowe media i sztuki wizualne na okres 12 miesięcy 
usługa

przetarg 

nieograniczony
                  78 000,00 zł III

31
świadczenie usług wsparcia z zakresu realizacji projektu musical 

paderewski na okres 12 miesięcy 
usługa

przetarg 

nieograniczony
                  78 000,00 zł III

32
świadczenie usług wsparcia w zakresie komunikacji programu 

niepodległa 2018 na okres 12 miesięcy
usługa

przetarg 

nieograniczony
                  78 000,00 zł III

33

świadczenie usług stworzenia strategii promocji programu niepodległa w 

social media wraz z współprowadzeniem profilu programu na okres 12 

miesięcy 

usługa
przetarg 

nieograniczony
                  78 000,00 zł III

34

świadczenie usług w zakresie realizacji działań w ramach Programu 

What’s Next związanych z projektami z obszaru muzyki aktualnej usługa
przetarg 

nieograniczony
                102 000,00 zł III

35
świadczenie usług w zakresie realizacji projektów w ramach Programu 

Partnerzy Wschodni
usługa

przetarg 

nieograniczony
                  82 500,00 zł III

36

świadczenie usług w zakresie administracji budżetem Wydziału 

Komunikacji i Mega Projektu Polska Design w Instytucie Adama 

Mickiewicza  

usługa
przetarg 

nieograniczony
                  42 000,00 zł IV
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37

świadczenie usług w zakresie realizacji projektów w ramach Programu 

Polska Design obejmujące w szczególności międzynarodową dystrybucję 

publikacji dot. designu 

usługa
przetarg 

nieograniczony
                  78 000,00 zł IV

38
produkcja aplikacji VR jako komponentu wystaw na najważniejszych 

wydarzeniach związanych z designem
usługa

przetarg 

nieograniczony
                150 000,00 zł IV

39 druk publikacji "Elementarz polskiego designu" usługa
przetarg 

nieograniczony
                  42 000,00 zł IV

40 druk materiałów promocyjnych dla Punktu Kreatywna Europa usługa
przetarg 

nieograniczony
                    1 504,07 zł IV

41
druk materiałów promocyjnych dla Punktu Kreatywna Europa i Punktu 

Europa dla Obywateli
usługa

przetarg 

nieograniczony
                  29 268,29 zł IV
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