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1

Świadczenie usług w zakresie administracji, logistyki i komunikacji 

projektów z dziedziny sztuki wizualne i nowe media w szczególności 

Programu Visual Poland
usługa przetarg nieograniczony                       131 000,00    I kwartał

2
Świadczenie usług w zakresie administrowania budżetami wybranych

projektów (Programów) IAM
usługa przetarg nieograniczony                       148 800,00    I kwartał

3 Usługa druku dla EDO i CED wraz z dostawą do Instytutu Adama Mickiewicza. usługa przetarg nieograniczony                         14 227,00    I kwartał

4
Świadczenie usług w zakresie przygotowania i realizacji zadań, projektów z 

dziedziny muzyki poważnej i aktualnej, w tym zespołu wokalnego 
usługa przetarg nieograniczony                  50 400,00    I kwartał

5
Świadczenie usług w zakresie administrowania budżetem wybranych projektów

(Programów) IAM  
usługa przetarg nieograniczony                         74 200,00    I kwartał

6 Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Programu CED dostawa przetarg nieograniczony                   13 000,00    I kwartał

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH INSTYTUT ADAMA MICKIEWICZA NA 2020 ROK  



7
Świadczenie usług w zakresie administrowania budżetem wybranych projektów

(Programów) IAM  
usługa przetarg nieograniczony                         70 000,00    I kwartał

8 Świadczenie usług w zakresie realizacji projektów z dziedziny muzyki aktualnej usługa przetarg nieograniczony                         78 000,00    I kwartał

9
Świadczenie usług w zakresie realizacji projektów z dziedziny muzyki

poważnej oraz udziału w pracach Zespołu Mentorów 
usługa przetarg nieograniczony                         99 000,00    I kwartał

10
Świadczenie usług w zakresie realizacji działań komunikacyjnych w ramach 

realizowanych przez IAM projektów

usługa przetarg nieograniczony                         80 000,00    I kwartał

11 Świadczenie usług w zakresie administrowania budżetem wybranych 

projektów (Programów/Wydziałów) IAM

usługa przetarg nieograniczony                         86 600,00    I kwartał

12

Świadczenie usług w zakresie realizacji działań komunikacyjnych w ramach 

realizowanych przez IAM projektów z dziedziny kultury cyfrowej, filmu oraz 

Culture.pl

usługa przetarg nieograniczony                         83 000,00    I kwartał

13

Świadczenie usług związanych z działaniami komunikacyjnymi Instytutu 

Adama Mickiewicza w mediach społecznościowych oraz obsługą strony 

internetowej IAM 

usługa przetarg nieograniczony                         70 500,00    I kwartał

14
Świadczenie usług w zakresie realizacji projektów kulturalnych z dziedziny 

muzyki poważnej i aktualnej oraz teatru
usługa przetarg nieograniczony                         86 000,00    I kwartał

15
Świadczenie usług w zakresie projektów kulturalnych realizowanych przez 

IAM
usługa przetarg nieograniczony                         65 000,00    I kwartał

16
Świadczenie usług w zakresie realizacji projektów kulturalnych z dziedziny 

filmu, fotografii i sztuk wizualnych
usługa przetarg nieograniczony                          91 000,00    I kwartał



17
Świadczenie usług w zakresie realizacji projektów z dziedziny muzyki 

poważnej
usługa przetarg nieograniczony                           73 500,00    I kwartał

18
Świadczenie usług wsparcia z zakresu administracji, logistyki i komunikacji 

z dziedziny muzyki poważnej i kultury cyfrowej
usługa przetarg nieograniczony                           79 000,00    I kwartał

19
Świadczenie usług w zakresie administrowania budżetem wybranych 

projektów (Programów) IAM
usługa przetarg nieograniczony                          83 000,00    I kwartał

20
Świadczenie usług administracyjno-biurowych wraz ze wsparciem 

merytorycznymw zakresie realizacji programu PW Niepodległa
usługa przetarg nieograniczony                          63 000,00    I kwartał

21
Świadczenie usług w zakresie współpracy z działem komunikacji w 

obszarze on-line w ramach projektu Culture.media
usługa przetarg nieograniczony                          67 400,00    I kwartał

22
Świadczenie usług w zakresie administrowania budżetem wybranych 

projektów (Programów) IAM 
usługa przetarg nieograniczony                        163 000,00    I kwartał

23
Świadczenie usług w zakresie administrowania budżetem wybranych 

projektów (Programów) IAM 
usługa przetarg nieograniczony                  62 400,00    I kwartał

24
Współpraca jako realizator projektów z dziedziny tańca oraz sztuk 

performatywnych
usługa przetarg nieograniczony                           95 000,00    I kwartał

25 Współpraca jako realizator projektów z dziedziny filmu usługa przetarg nieograniczony                           85 000,00    I kwartał

26
Świadczenie usług w zakresie realizacji projektów z dziedziny muzyki 

aktualnej 
usługa przetarg nieograniczony                  80 400,00    I kwartał

27 Współpraca jako realizator projektów z dziedziny teatru oraz tańca usługa przetarg nieograniczony                         120 000,00    II kwartał



28
Realizacja projektów w Izraelu w zakresie designu, architektury, muzyki, 

kulinariów i historii
usługa przetarg nieograniczony                   61 600,00    II kwartał

29 Realizacja projektów w Izraelu z dziedziny sztuk wizualnych, muzyki i filmu usługa przetarg nieograniczony                   48 000,00    II kwartał

30
Świadczenie usług PR dla programu Visual Poland - wystawy polskiej 

fotografii na festiwalu fotografii w Arles 1.07.2020
usługa przetarg nieograniczony                          32 000,00    II kwartał

31 Świadczenie usług w zakresie realizacji wizyt studyjnych i rezydencji. usługa przetarg nieograniczony                  72 000,00    II kwartał

32 Świadczenie usług w zakresie realizacji wizyt studyjnych i rezydencji. usługa przetarg nieograniczony                   66 000,00    II kwartał

33
Świadczenie usług w zakresie realizacji projektów z dziedziny muzyki 

poważnej
usługa przetarg nieograniczony                           37 500,00    II kwartał

34
Transport międzynarodowy dzieł sztuki związany z realizacją wystawy 

fotografii podczas festiwalu Les Rencontres d'Arles.
usługa przetarg nieograniczony                  60 000,00    II kwartał

35
Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby PK EDO oraz CED- torby, 

długopis, podkładki korkowe, odblaski
dostawa przetarg nieograniczony                   23 600,00    II kwartał

36
Świadczenie usług w zakresie przygotowania i realizacji zadań, projektów z 

dziedziny teatralnej, w szczególności w krajach Partnerstwa Wschodniego
usługa przetarg nieograniczony                   69 000,00    II kwartał

37 Działania PR promujące grę VR "The Curator" podczas festiwalu Shefielld usługa przetarg nieograniczony                  20 000,00    II kwartał

38 Działania PR promujace polski pawilon na London Design Biennale 2020 usługa przetarg nieograniczony                  75 000,00    II kwartał



39 Usługi PR na terenie Izraela usługa przetarg nieograniczony                100 000,00    II kwartał

40
Druki (naklejki fashionguide.pl,  ulotki o polskim dizajnie, ulotka z QRcodem 

promująca przewdoniki po dizajnie i modzie)
usługa przetarg nieograniczony                     9 000,00    II kwartał

41

Świadczenie usług w zakresie administrowania budżetem wybranych 

projektów (Programów) IAM usługa przetarg nieograniczony                          81 600,00    II kwartał

42 Licencje Microsoft (Server, Office, OS) dostawa przetarg nieograniczony                160 000,00    II kwartał

43
Świadczenie usług związanych z działaniami komunikacyjnymi Instytutu 

Adama Mickiewicza (copywrighter)
usługa przetarg nieograniczony                           47 000,00    II kwartał

44
Świadczenie usług związanych z działaniami komunikacyjnymi Instytutu 

Adama Mickiewicza w biurze prasowym
usługa przetarg nieograniczony                           60 000,00    II kwartał

45
Usługa druku dla CED i PK EDO wraz z dostawą do Instytutu Adama 

Mickiewicza
usługa przetarg nieograniczony                     8 000,00    II kwartał

46
Współpraca z agencją PR w ramach promocji polskiego pawilonu na 

Gwangju Biennale w Korei Południowej/ Program Azja
usługa przetarg nieograniczony                    100 000,00    II kwartał

47 Materiały promocyjne dla projektu Teatr usługa przetarg nieograniczony                     5 000,00    II kwartał

48
Świadczenie usług w zakresie przygotowania i realizacji zadań, projektów z 

dziedziny teatralnej, w szczególności w krajach Partnerstwa Wschodniego
usługa przetarg nieograniczony                   69 000,00    II kwartał



49
Świadczenie usług w zakresie przygotowania i realizacji zadań, projektów z 

dziedziny teatralnej, interdyscyplinarnej, w tym EEPAP
usługa przetarg nieograniczony                  94 000,00    II kwartał

50
Świadczenie usług w zakresie koordynacji i realizacji zadań, projektów z 

dziedziny muzyki poważnej i aktualnej, w tym zespołu wokalnego 
usługa przetarg nieograniczony                  72 000,00    II kwartał

51
Świadczenie usług w zakresie realizacji zadań, projektów z dziedziny muzyki 

poważnej i aktualnej, w tym zespołu wokalnego 
usługa przetarg nieograniczony                  66 000,00    II kwartał

52 Usługa transportu stoiska promującego grę VR "The Curator" usługa przetarg nieograniczony                   15 000,00    II kwartał

53
Usługa druku materiałów promocyjnych do wystawy do stoiska gry VR 

"The Curator"
usługa przetarg nieograniczony                  15 000,00    II kwartał

54
Świadczenie usług w zakresie przygotowania i realizacji zadań, projektów z 

dziedziny teatralnej oraz muzyki poważnej, interdyscyplinarnej
usługa przetarg nieograniczony                  42 000,00    II kwartał

55
Świadczenie usług współpracy przy realizacji projektów w Programie 

Digital Cultures w 2020 R. 
usługa przetarg nieograniczony                           12 000,00    II kwartał

56
Świadczenie usług w zakresie administrowania budżetem w ramach 

Programu Master
usługa przetarg nieograniczony                           80 000,00    II kwartał

57 Usługi PR na terenie Izraela usługa przetarg nieograniczony                130 000,00    II kwartał

58 Usługa druku druków firmowych usługa przetarg nieograniczony                  14 000,00    II kwartał



59 Działania PR promujące wystawę V4 w Mediolanie usługa przetarg nieograniczony                  12 000,00    II kwartał

60 Usługi PR na terenie Izraela usługa przetarg nieograniczony                 100 000,00    II kwartał

61 Produkcja gadżetów dla programu Culture.pl (pocztówki, naklejki, ołówki) dostawa przetarg nieograniczony                     4 000,00    II kwartał

62 Świadczenie usługi asystenta kuratora projektu Lemowskiego usługa przetarg nieograniczony                  24 000,00    II kwartał

63
Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Programu CED: podkładka 

korkowa, torba
dostawa przetarg nieograniczony                  17 000,00    II kwartał

64
Świadczenie usług związanych z działaniami komunikacyjnymi Instytutu 

Adama Mickiewicza (realizator do Strefy Słuchacza)
usługa przetarg nieograniczony                           36 000,00    II kwartał

65 Produkcja materiałów promocyjnych dostawa przetarg nieograniczony                  16 000,00    II kwartał

66
Świadczenie usług w zakresie koordynatora merytorycznego sekcji"Dzieła i 

Twórcy" serwisu Culture.pl w ramach projektu Culture.media
usługa przetarg nieograniczony                          96 000,00    II kwartał

67
Usługa druku materiałów promocyjnych do wystawy Neonyt w Berlinie 

wraz z dostawą do siedziby IAM.
usługa przetarg nieograniczony                  14 500,00    II kwartał

68 Usługa druku i dostawy do siedziby IAM: VR usługa przetarg nieograniczony                  15 000,00    II kwartał

69
Świadczenie usług w zakresie realizacji projektów z dziedziny muzyki 

aktualnej 
usługa przetarg nieograniczony                  66 000,00    II kwartał



70
Świadczenie usług w zakresie przygotowania i realizacji zadań, projektów z 

dziedziny teatralnej oraz muzyki poważnej
usługa przetarg nieograniczony                   90 000,00    II kwartał

71 Produkcja gadżetów promujących polski program w Izraelu dostawa przetarg nieograniczony                  30 000,00    II kwartał

72 Produkcja materiałów promocyjnych w ramach Niepodległej (notesy) dostawa przetarg nieograniczony                  20 000,00    II kwartał

73 Druk  broszur dla programu Master usługa przetarg nieograniczony                     4 000,00    II kwartał

74 Usługa druku dla CED wraz z dostawą do Instytutu Adama Mickiewicza usługa przetarg nieograniczony                  20 000,00    II kwartał

75 Obsługa kontaktów z partnerami Instytutu Adama Mickiewicza w Chinach usługa przetarg nieograniczony                          48 000,00    II kwartał

76
Świadczenie usług w zakresie koordynatora merytorycznego sekcji 

rosyjskiej serwisu Culture.pl w ramach projektu Culture.media
usługa przetarg nieograniczony                          99 000,00    II kwartał

77
Świadczenie usług w zakresie koordynatora merytorycznego sekcji 

angielskiej serwisu Culture.pl w ramach projektu Culture.media
usługa przetarg nieograniczony                        126 000,00    II kwartał

78 Produkcja gadżetów na konferencję digital cultures  (torby, notesy, ołówki) dostawa przetarg nieograniczony                   25 000,00    II kwartał

79 Materiały promocyjne do Strefy Słuchacza (szaliki itp.) dostawa przetarg nieograniczony                   60 000,00    II kwartał

80
Usługa druku (katalog, broszura) na potrzeby realizacji projektu Strefy 

Słuchacza w 8 miastach
usługa prztarg nieograniczony                  30 000,00    II kwartał

81 Gadżet na Lema (druk soczewkowy/ulotki) usługa przetarg nieograniczony                   30 000,00    II kwartał

82

Świadczenie eksperckich usług kreowania wizerunku i usług 

konsultingowych dla IAM w odniesieniu do projektów z dziedziny muzyki 

dawnej, klasycznej i współczesnej we wszystkich obszarach 

usługa przetarg nieograniczony                300 000,00    III kwartał

82
Torby shoppery promujące wystawę Andrzeja Wróblewskiego w Lublanie 

4.06.2020
dostawa przetarg nieograniczony                          20 000,00    III kwartał



84
Transport rzeźb Jerzego Kaliny z Polski do Izraela na potrzeby wystawy "W 

niebo stąpanie"
usługa przetarg nieograniczony                  60 000,00    III kwartał

85
Transport mebli i materiałów promocyjnych na targi taneczne TANZMESSE 

2020 Duseldorf
usługa przetarg nieograniczony                          15 000,00    III kwartał

86 Produkcja materiałów promocyjnych w ramach Niepodległej (świece) dostawa przetarg nieograniczony                  20 000,00    III kwartał

87
Usługa druku na konferencję digital cultures  (pocztówko-naklejka, 

program, ulotka, plakat, przewodnik, ścianka reklamowa)
usługa przetarg nieograniczony                  15 000,00    III kwartał

88
Świadczenie usług współpracy przy realizacji projektów w Programie 

Digital Cultures w 2020/21 R.
usługa przetarg nieograniczony                           73 200,00    III kwartał

89
Transport wystawy dotyczącej polskiej architektury na EXPO w Dubaju: 

Wrocław/Warszawa-Dubaj-Wrocław/Warszawa
usługa przetarg nieograniczony                         220 000,00    III kwartał

90
Usługa druku - katalog, ulotka - do wystawy dotyczącej polskiej 

architektury na EXPO w Dubaju
usługa przetarg nieograniczony                          20 000,00    III kwartał

91
Druk plakatów i  pocztówek filmowych autorstwa Dawida Ryskiego pod 

kątem festiwali filmowych w Japonii i Korei (Program Azja)
usługa przetarg nieograniczony                        10 000,00    III kwartał

92 Działania PR promujące Strefę Słuchacza usługa przetarg nieograniczony                120 000,00    III kwartał

93
Świadczenie usług w zakresie realizacji działań komunikacyjnych w ramach 

realizowanych przez IAM projektów z dziedziny muzyki aktualnej
usługa przetarg nieograniczony                           80 000,00    III kwartał

94 Gadżety promujące EXPO Dubaj dostawa przetarg nieograniczony                   50 000,00    III kwartał

95
 Świadczenie usług w zakresie administracji, logistyki i komunikacji 

projektów z dziedziny sztuki wizualne w ramach Programu Visual Poland
usługa przetarg nieograniczony                168 000,00    III kwartał



96 Produkcja materiałów promocyjnych dostawa przetarg nieograniczony                   16 000,00    III kwartał

97 Druk raportów podsumowujących współpracę z partnertami biznesowymi usługa przetarg nieograniczony                         15 000,00    III kwartał

98 Usługa druku usługa przetarg nieograniczony                  10 000,00    III kwartał

99 Działania PR promujące EXPO Dubaj usługa przetarg nieograniczony                  30 000,00    III kwartał

100 Usługa druku katalogów w ramach targów WOMEX usługa przetarg nieograniczony                     3 000,00    III kwartał

101
Świadczenie usług w zakresie realizacji transportu morskiego scenografii 

do spektaklu "Nadchodzi chłopiec" na trasie Polska-Korea-Polska
usługa przetarg nieograniczony                          70 000,00    III kwartał

102
Wynajem sprzętu / zapewnienie obsługi technicznej na potrzeby realizacji 

projektu: V4
usługa przetarg nieograniczony                  20 000,00    III kwartał

103
Usługa druku -katalog, plakat, ulotki - do wystawy V4 w Budapeszcie wraz 

z dostawą do siedziby IAM.
usługa przetarg nieograniczony                  15 000,00    III kwartał

104 Usługa druków materiałów promocyjnych dla projektów 3P usługa przetarg nieograniczony                     8 000,00    III kwartał



105 Druk ulotek na "Wszystkie Mazurki Świata" w Japonii usługa przetarg nieograniczony                     4 000,00    III kwartał

106

Przygotowanie koncepcji wizualno-kreatywnej i zalożeń graficzno 

funkcjonalnych projektu multimedialnego "Lem" oraz wdrożenie w formie 

aplikacji internetowej wraz z 2 letnią gwarancją dla wdrożonego projektu  

usługa przetarg nieograniczony                        200 000,00    III kwartał

107 Usługa druku dla CED wraz z dostawą do Instytutu Adama Mickiewicza usługa przetarg nieograniczony                  29 700,00    III kwartał

108
 Świadczenie usług w zakresie administracji, logistyki i komunikacji 

projektów z dziedziny sztuki wizualne w ramach Programu Visual Poland
usługa przetarg nieograniczony                140 400,00    III kwartał

109
Świadczenie usług w zakresie przygotowania i realizacji zadań, projektów z 

dziedziny teatralnej oraz muzyki poważnej i aktualnej
usługa przetarg nieograniczony                  72 000,00    III kwartał

110

Usługa transportu zespołu wokalnego, orkiestry  oraz/lub instrumentów 

muzycznych usługa przetarg nieograniczony                  60 000,00    III kwartał

111

Świadczeniu kompleksowej usługi międzynarodowego transportu 

drogowego elementów wyposażenia stoiska wystawienniczego na 

potrzeby uczestnictwa w  targach WOMEX w Budapeszcie(Węgry)

usługa przetarg nieograniczony                  11 000,00    III kwartał

112
Przygotowanie koncepcji wizualno-kreatywnej i zalożeń graficzno 

funkcjonalnych, landing page dla  projektu "Artyści w armiii Andersa" 
usługa przetarg nieograniczony                          80 000,00    III kwartał

113
Świadczenie usług w zakresie zastępcy koordynatora merytorycznego sekcji 

angielskiej serwisu Culture.pl w ramach projektu Culture.media
usługa przetarg nieograniczony                          81 600,00    III kwartał



114
Usługi administracyjno-biurowe

usługa przetarg nieograniczony                          47 000,00    III kwartał

115 Usługa druku materiałów promocyjnych dla Strefy Słuchacza usługa przetarg nieograniczony                  25 000,00    III kwartał

116 Druk fotografii oraz materiałów promocyjnych do wystawy What Next usługa przetarg nieograniczony                     5 000,00    IV kwartał

117

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i realizacji zadań, projektów z 

dziedziny interdyscyplinarnej, w szczególności w krajach Partnerstwa 

Wschodniego

usługa przetarg nieograniczony                   72 000,00    IV kwartał

118 Gadżety promujące wystawę o dizajnie V4 dostawa przetarg nieograniczony                  10 000,00    IV kwartał

119
Usługa druku materiałów promocyjnych w związku z projektem "Lem" 

(druk soczewkowy/ulotki)
usługa przetarg nieograniczony                     4 000,00    IV kwartał

120
Transport elementów składających się na wystawę „Quarks, Elephants and 

Pierogi”, która prezentowana będzie w Dubai
usługa przetarg nieograniczony                         60 000,00    IV kwartał

121 Usługa druku - kartka świąteczna usługa przetarg nieograniczony                  10 000,00    IV kwartał

122
Świadczenie usług w zakresie realizacji projektów z dziedziny muzyki 

aktualnej oraz udział w pracach zespołu mentorów. 
usługa przetarg nieograniczony                  94 800,00    IV kwartał

123

Przedłużenie usługi zapewnienia wsparcia technicznego, przebudowy, 

rozwoju oraz wsparcia SLA serwisów internetowych zbudowanych w 

oparciu o CMS Drupal 8 i VUE.js, zarządzanych przez  Instytut Adama 

Mickiewicza

usługa zamówienie dodatkowe                130 000,00    IV kwartał
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