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                 Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Urząd Patentowy RP 

                                              przewiduje przeprowadzić w 2018 r. 

 

Lp. Przedmiot zamówienia 

Rodzaj 

zamówienia 

dostawa / 

usługa / 

roboty 

budowlane  

 

Orientacyjna 

wartość 

zamówienia 

brutto 

w zł 

Przewidywany 

termin 

wszczęcia 

postępowania  

 

Przewidywany 

tryb * 

1. 

Serwis pogwarancyjny oraz 

usługi asysty technicznej dla 

systemu telefonicznej i 

elektronicznej obsługi 

klienta wraz z rejestratorem 

rozmów 

usługa 966 042 I kwartał 
przetarg 

nieograniczony 

2. 

Kompleksowa obsługa 

serwisowa urządzeń do 

druku czarno-białego 

usługa 37 023 I kwartał 
przetarg 

nieograniczony 

3. 

Zakup komputerów 

przenośnych wraz ze 

stacjami dokującymi i 

urządzeniami peryferyjnymi 

dostawa 63 520 I kwartał 
przetarg 

nieograniczony 

4. 
Zakup przełączników 

sieciowych 
dostawa 75 000 I kwartał 

przetarg 

nieograniczony 

5. 

Zakup szkoleń dla członków 

zespołu w ramach projektu 

Platforma Usług 

Elektronicznych Urzędu 

Patentowego (PUEUP) 

usługa 100 000 I kwartał 

usługi społeczne 

art. 138o 

ustawy Pzp  

6. 

Dostęp do zagranicznej bazy 

danych STN 

 

dostawa 301 310 

 

I kwartał 

 

zamówienie               

z wolnej ręki 

7. 
Dostęp do bazy danych 

Science Direct 
dostawa 219 737 I kwartał 

zamówienie              

z wolnej ręki 
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8. 

Dostęp do zagranicznej bazy 

danych IEEE 

 

dostawa 215 314 I kwartał 
zamówienie z 

wolnej ręki 

9. 

Zakup urządzeń 

drukujących - 

wielofunkcyjnych  

dostawa 119 000 I kwartał 
w trybie  art. 

101a Pzp 

10. 
Zakup rozszywacza ruchu 

SSL 
dostawa 140 000 I kwartał 

przetarg 

nieograniczony 

11. 

Zakup systemu radiowej 

ewidencji środków trwałych 

(RFID) 

dostawa 300 000 I kwartał 
przetarg 

nieograniczony 

12. 

Zakup skoroszytów 

kartonowch, termookładek, 

teczek archiwalnych itp. 

dostawa 143 000 I kwartał zapytanie ocenę 

13. 

Zakup artykułów 

higienicznych i chemii 

gospodarczej 

dostawa 150 000 I kwartał zapytanie ocenę 

14. 

Przedłużenie wsparcia 

technicznego producenta 

dla systemu 

antyspamowego 

usługa 60 000,00 II kwartał 
przetarg 

nieograniczony 

15. 

Przedłużenie  wsparcia 

technicznego producenta 

dla oprogramowania 

VMWare vSphere i vCenter i 

Veeam Backup&Replication 

usługa 120 000 II kwartał 
przetarg 

nieograniczony 

16. 
Zakup urządzeń typu 

firewall 
dostawa 400 000 II kwartał 

przetarg 

nieograniczony 

17. 
Zakup systemu do 

zarządzania komputerami 
dostawa 250 000 II kwartał 

przetarg 

nieograniczony 

18. 
Zakup oprogramowania MS 

SQL Server Enterprise 
dostawa 188 000 II kwartał 

przetarg 

nieograniczony 

19. 
Zakup oprogramowania  

Microsoft Visio Standard 
dostawa 27 000 II kwartał 

przetarg 

nieograniczony 

20. Przedłużenie wsparcia 

technicznego producenta 
usługa 60 000 II kwartał 

przetarg 

nieograniczony 
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dla eksploatowanego 

oprogramowania  IPS 

21. Zakup laptopów dostawa 50 400 II kwartał 
w trybie art. 

101a Pzp 

22. 

Kompleksowa obsługa 

dotycząca rezerwacji, 

sprzedaży i sukcesywnej 

dostawa biletów lotniczych 

wraz z ubezpieczeniem w 

okresie od 1.01.2019 do 

30.06.2020 r. 

usługa 454 000 III kwartał 
przetarg 

nieograniczony 

23. 

Przedłużenie wsparcia 

technicznego producenta 

dla urządzenia sieciowego 

Fidelis 

usługa 130 000 III kwartał 
przetarg 

nieograniczony 

24. 

Przedłużenie wsparcia 

producenta dla 

oprogramowania NetIQ 

usługa 30 000 III kwartał 
przetarg 

nieograniczony 

25. 
Zakup biurowego sprzętu 

komputerowego 
dostawa 427 000 III kwartał 

w trybie art. 

101a Pzp 

26. 

Zakup audytu w ramach 

projektu Platforma Usług 

Elektronicznych Urzędu 

Patentowego (PUEUP) 

usługa 200 000 III kwartał 
przetarg 

nieograniczony 

27. Dostęp do baz Acsepto    dostawa 168 000 IV kwartał 
zamówienie                  

z  wolnej ręki 

 

 

 


