
………………………………………………………
pieczęć/nazwa jednostki

Źródło finasowania  Źródło finasowania  Źródło finasowania  

Orientacyjna wartość 

zamówienia (netto) 

Orientacyjna wartość 

zamówienia (netto) 

Orientacyjna wartość zamówienia 

(netto) 

Orientacyjna wartość zamówienia 

(netto) 

1
Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury naukowo-

badawczej i dydaktycznej
50410000-2 14 500,00 zł 8 000,00 zł 22 500,00 zł

2
Usługi kalibracyjne urządzeń precyzyjnych, tj. aparatury 

pomiarowej, badawczej, kontrolnej, itp.
50433000-9  4 000,00 zł 4 000,00 zł

3 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego 50312000-5 10 000,00 zł 5 000,00 zł 15 000,00 zł

4 Konserwacja i naprawa sprzętu sieciowego 50312300-8 1 000,00 zł 1 000,00 zł

5
Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń biurowych 

(kserokopiarek, niszczarek, faksów, telefonów, itp.) 

50310000-1, od 50313000-2 do 

50315000-6
3 000,00 zł 2 000,00 zł 5 000,00 zł

6
Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu multimedialnego 

(projektorów, ekranów projekcyjnych, tablic multimedialnych, itp.)
50340000-0 2 000,00 zł 2 000,00 zł

7 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urądzeń AGD i RTV 50341000-7; 50800000-3 2 000,00 zł 2 000,00 zł

8
Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów oraz 

ciągników

50112000-3; 50112100-4; 

50112110-7; 50110000-9 
0,00 zł

9 Mycie samochodów i podobne usługi 50112300-6 0,00 zł

10
Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia wewnetrznego i 

zewnętrznego
50232110-4 0,00 zł
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11
Usługi w zakresie konserwacji sprzętu i infrastruktury 

telekomunikacyjnej

50331000-4; 50330000-7; 

50334000-5 
0,00 zł

12
Usługi w zakresie napraw i konserwacji transformatorów, 

generatorów, elektrycznego sprzętu przesyłowego

50532200-5; 50532300-6; 

50532400-7 
1 500,00 zł 2 000,00 zł 3 500,00 zł

13
Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych 

(nie dotyczy robót budowlanych)

50700000-2, 50711000-2; 

50712000-9
0,00 zł

14 Usługi w zakresie napraw i konserwacji podnośników i wind 50740000-4; 50750000-7 0,00 zł

15
Konserwacje i naprawy instalacji i urządzeń wentylacji 

mechanicznej oraz klimatyzacji
50800000-3 0,00 zł

16
Konserwacje i naprawy instalacji i urządzeń wentylacji 

mechanicznej oraz klimatyzacji
50800000-3 0,00 zł

17
Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i 

wentylacyjnych
50800000-3 0,00 zł

18 Konserwacja systemów alarmowych, DSO 50800000-3 0,00 zł

19 Konserwacja systemów antenowych, domofonowych 50800000-3 0,00 zł

20 Kontrola szczelności instalacji gazowych 50800000-3 3 000,00 zł 3 000,00 zł

21 Usługi wodno-kanalizacyjne 50800000-3 0,00 zł

22 Konserwacje i naprawy gdzie indziej niewymienione 50800000-3 3 000,00 zł 3 000,00 zł 6 000,00 zł

23 Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych 51100000-3 12 000,00 zł 12 000,00 zł

24
Usługi instalowania maszyn i urządzeń specjalnego 

zastosowania
51540000-9 0,00 zł

25 Usługi hotelarskie od 55000000-0 do 55130000-0 40 000,00 zł 40 000,00 zł

26 Usługi w zakresie ośrodków i domów wypoczynkowych 55240000-4 0,00 zł

27
Usługi bufetowe w trakcie planowanych narad i spotkań 

szkoleniowo - biznesowych
55510000-8 0,00 zł

28

Usługi podawania posiłków na terenie PB podczas konferencji, 

zjazdów, okolicznościowych spotkań (spotkania świąteczne, 

bale, itp.), wg ustalonego kalendarza

55320000-9; 55321000-6 0,00 zł
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29
Usługa restauracyjna dla ograniczonej grupy klientów 

świadczona w miejscach zapewnionych przez oferenta 
55311000-3 0,00 zł

30
Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób lub 

towarów wraz z kierowcą
60170000-0; 60180000-3 3 000,00 zł 3 000,00 zł

31
Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego (bilety 

komunikacji miejskiej, międzymiastowej typu PKS)
60112000-6 2 000,00 zł 1 000,00 zł 3 000,00 zł

32 Usługi transportu kolejowego (bilety typu PKP) 60200000-0 3 200,00 zł 500,00 zł 3 700,00 zł

33 Usługi transportu lotniczego (bilety lotnicze) 60410000-2 30 000,00 zł 30 000,00 zł

34
Usługi biur podróży i podobne (np. bukowanie biletów, 

pośrednictwo wizowe, itp.)
63510000-7 1 000,00 zł 1 000,00 zł

35 Usługi pocztowe 64110000-0 1 000,00 zł 500,00 zł 1 500,00 zł

36 Usługi kurierskie 64120000-3 3 200,00 zł 500,00 zł 3 700,00 zł

37 Publiczne usługi telefoniczne (stacjonarne) 64211000-8 0,00 zł

38 Usługi telefonii komórkowej 64212000-5 0,00 zł

39 Przesył i dostawa wody 65110000-7 0,00 zł

40 Przesył i dostawa gazu 65200000-5 0,00 zł

41 Opłaty za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę 65100000-4 0,00 zł

42 Przesył energii elektrycznej (PEE) 65300000-6 0,00 zł

43 Usługi bankowe od 66100000-1 do 66115000-9 0,00 zł

44 Ubezpieczenie mienia i pojazdów 66515200-5; 66516100-1 0,00 zł

45 Pozostałe ubezpieczenie (OC, NNW, transportu, itp.) od 66510000-8 do 66517300-0 0,00 zł

46
Wynajem mieszkań (wraz z kosztami czynszu, ekspoloatacji) 

oraz obiektów 
70210000-6; 70220000-9 0,00 zł

47 Opracowanie dokumentacji projektowej 71220000-6; 71221000-3 0,00 zł

48 Wykonanie ekspertyz, analiz 71300000-1; 71310000-4 3 000,00 zł 3 000,00 zł

49 Usługi geologiczne i geodezyjne, wykonanie map 71351910-5; 74274000-0 0,00 zł

Strona 3 z 8



50
Usługi w zakresie rozbudowy posiadanego oprogramowania, 

wsparcia technicznego posiadanego oprogramowania
72230000-6; 72250000-2 2 000,00 zł 2 000,00 zł

51
Usługi internetowe (projektowania i budowy stron WWW, 

administrowanie stronami WWW, hosting, domeny, itp.)
od 72400000-4 do 72420000-0 0,00 zł

52 Usługi laboratoryjne (wykonanie badań, analiz) 71900000-7 20 000,00 zł 20 000,00 zł

53 Usługi badawcze, eksperymentalno-rozwojowe 73110000-6; 73120000-9 10 000,00 zł 10 000,00 zł

54
Usługa utrzymania terenów zielonych, sadzenia roślin oraz 

przycinania drzew i krzewów
77310000–6; 77340000-5 0,00 zł

55 Usługi w zakresie doradztwa prawnego 79111000-5 0,00 zł

56 Usługi w zakresie reprezentacji prawnej (zastępstwo procesowe) 79110000-8 0,00 zł

57 Usługi wiazane z ochroną patentów i praw autorskich 79120000-1 0,00 zł

58 Usługa badania sprawozdania finansowego i inne usługi adytowe od 79212000-3 do 79212400-7 0,00 zł

59 Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka 79300000-7 0,00 zł

60
Drobne ogłoszenia w prasie (nekrologi, zawiadomienia, 

komunikaty)
79341000-6 0,00 zł

61 Usługi reklamowe w prasie 79341000-6 0,00 zł

62 Usługi reklamowe w telewizji 79341000-6 0,00 zł

63 Usługi reklamowe w radiu 79341000-6 0,00 zł

64 Usługi reklamowe w internecie 79341000-6 0,00 zł

65

Usługi polegające na nabyciu, przygotowaniu, produkcji lub 

koprodukcji materiałów programowych przeznaczonych do emisji 

w radiu, telewizji lub Internecie (np. opracowanie i przygotowanie 

reklamy, filmu promujacego, itp.)

79341400-0; 92111200-4 0,00 zł

66
Usługi marketingowe, prowadzenia kampanii reklamowych (inne 

niż powyżej)
79341400-0, 79342000-3 0,00 zł

67
Koordynatorzy merytoryczni projektów/umów (umowy cywilno-

prawne; usługa zewnętrzna)
79421000-1 0,00 zł

Strona 4 z 8



68
Obsługa administracyjna i finasowa projektów/umów (umowy 

cywilno-prawne; usługa zewnętrzna)
79421000-1 0,00 zł

69 Usługi fotokopiowania, kserowania, reprograficzne 79521000-2; 79520000-5 300,00 zł 300,00 zł

70 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych 79530000-8; 79550000-4 5 000,00 zł 5 000,00 zł

71 Usługi ochroniarskie 79711000-1 0,00 zł

72 Usługi opracowania projektów graficznych 79822500-7 0,00 zł

73
Usługi drukowania i dostawy plakatów, posterów, ulotek, 

wizytowek, itp.
79823000-9 900,00 zł 500,00 zł 1 400,00 zł

74
Usługi w zakresie organizowania seminariów, imprez 

kulturalnych, przyjęć, targów i wystaw

79950000-8; 79952000-2; 

79952100-3
1 500,00 zł 1 500,00 zł

75 Wynajem stoisk wystawienniczych, scen z nagłośnieniem, itp. 79950000-8 0,00 zł

76

Publikacja, w tym recenzja wydawnicza, redakcja merytoryczna, 

opracowanie graficzne, redakcja techniczna, łamanie i skład, 

korekta, projekt i przygotowanie techniczne okładki, druk i 

oprawa introligatorska książek, informatorów, broszur, itp.

79822000-2; 79823000-9; 

79970000-4 
6 000,00 zł 6 000,00 zł

77
Usługi publikacji artykułów w czasopismach krajowych i 

zagranicznych
79970000-4                                                                                                                    290 000,00 zł 6 000,00 zł 296 000,00 zł

78 Usługi introligatorskie oraz wykańczalnicze 79971000-1 0,00 zł

79 Usługi archiwizacyjne i katalogowania 79995100-6 0,00 zł

80

Usługi edukacyjne, szkolnictwa wyższego, np. studia 

podyplomowe, uzupełniające dla pracowników w uczelniach 

zewnętrznych

80000000-4; 80300000-7 0,00 zł

81 Kursy jezykowe 80580000-3 0,00 zł

82
Usługi szkoleniowe, szkolenia pracowników, szkolena 

specjalistyczne
80410000-1; 80500000-9 10 000,00 zł 10 000,00 zł 20 000,00 zł

83
Udział w kongresach, konferencjach, seminariach i warsztatach 

krajowych i zagranicznych (tylko wpisowe, ołaty za udział)
80500000-9; 80522000-9 40 000,00 zł 6 000,00 zł 46 000,00 zł

84 Usługi utylizacji nieczystości (ścieków) 90400000-1; 90410000-4 0,00 zł
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85
Usługi związane z odpadami (usuwanie, obróbka, wywóz, 

zbieranie, itp.)
90500000-2 0,00 zł

86 Usługa dzierżawy pojemników na odpady 90510000-5 0,00 zł

87 Usługi sprzątania budynków i pomieszczeń (usługa zewnętrzna) 90910000-9 0,00 zł

88
Usługi w zakresie zewnętrznego czyszczenia budynków, 

czyszczenia okien trudnodostępnych, odśnieżania

45452000-0; 45452000-0; 

90620000-9; 90630000-2 
0,00 zł

89 Usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji budynków 90921000-9; 90922000-6 0,00 zł

90
Monitorowanie i analiza krajowych i zagranicznych mediów oraz 

opracowanie raportów 
92400000-5 0,00 zł

91
Usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i inne usługi 

kulturalne
92500000-6 0,00 zł

92 Usługi sportowe (prowadzenie zajęć sportowych, itp.) 92600000-7 0,00 zł

93 Usługi pralnicze 98310000-9 0,00 zł

94 Usługi tapicerskie 98394000-1 500,00 zł 500,00 zł

95 Usługi ślusarskie 98395000-8 11 000,00 zł 200,00 zł 11 200,00 zł

96
Inne drobne usługi gdzie indziej niewymienione (np. szklenie 

okien, frezowanie, skręcanie, cięcie płyt, wycinanie, itp.)
98300000-6 2 000,00 zł 500,00 zł 2 500,00 zł

97 Koszt udziału Uczelni w cyklicznych akcjach ogólnopolskich 98390000-3 0,00 zł

98
Eventy, współorganizowanie imprez o charakterze promocyjnym, 

konferencji, patronat
98390000-3 0,00 zł

99
Opłaty członkowski za przynależność w organizacjach, 

zrzeszeniach, itp.
98390000-3 0,00 zł

100 Usługi niezbędne do działalności Oficyny Wydawniczej 98390000-3 0,00 zł

101
Usługi niezbędne do działalności CKSR/BIAMAN (wyłączenie na 

podstawie art. 4 p. 10 uPzp)
98390000-3 0,00 zł

102
Umowy cywilno-prawne na prowadzenie zajęć dydaktycznych, 

wykladów
98390000-3 40 000,00 zł 40 000,00 zł

103

Umowy cywilno-prawne na obsługę administracyjną studiów, 

zając dydaktycznych, itp. (w tym ułożenie rozkładu zajęć, 

wypisywanie dyplomów, zabezpieczenie techniczne, itp.) 

98390000-3 0,00 zł
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104

Promotorstwo prac dyplomowych, przeprwadzenie przewodów 

doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz o nadanie tytułu 

profesora, umowy cywilno-prawne dla recenzentów i promotorów

98390000-3 12 000,00 zł 12 000,00 zł

105
Wynagrodzenia bezosobowe, świadczenia wzajemne, 

kompensaty
98390000-3 25 000,00 zł 20 000,00 zł 45 000,00 zł

106
Usługi medyczne - badania profilaktyczne pracowników, 

studentów
85121000-3 0,00 zł

107
Usługa poradnictwa psychologicznego dla studentów i 

pracowników
85121270-6 0,00 zł

108 Wykonanie operatów szacunkowych 71000000 - 8 0,00 zł

109 Umowy barterowe - usługi wzajemne 98300000-6 8 000,00 zł 8 000,00 zł

110 Delegacje służbowe (poza ryczałtem) 98390000-3 25 000,00 zł 20 000,00 zł 45 000,00 zł

111 Wypożyczenie, najem i dzierżawa urządzeń, narzędzi, itp. 98300000-6 5 000,00 zł 5 000,00 zł

112 Prowizje i inne ołaty 0,00 zł

113 Inne usługi gdzie indziej niewymienione 98300000-6 60 000,00 zł 15 000,00 zł 75 000,00 zł

Proszę nie tworzyć nowych pozycji i postępować zgodnie z 

pkt 3 instrukcji
642 300,00 zł 0,00 zł 175 000,00 zł 817 300,00 zł

........................................................................

data i  podpis osoby sporządzającej plan zamówień .......................................................................

data i  podpis dysponenta środków publicznych
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Instrukcja wypełniania planu zamówień jednostki:

4)  W celu ułatwienia tworzenia zbiorczych planów zamówień, jednostka opracowująca plan może dodawać nowe kolumny z podziałem na 

poszczegółne źródła finasowania lub np. z podzialem na jednoski administracji w danym Pionie, itp.

5) Jeśli przewiduje się dokonanie zamówienia, którego nie ma we wzorze planu lub jednostka ma problem z zakwalifikowaniem danego zamówienia do 

odpowiedniej kategorii, należy wpisać to zamówienia do poz. 122

6)  Plany które będą niezgodne z zatwierdzonym przez Kanclerza wzorem, będą zwracane jednostce do poprawy.

7)  Plany zamówień tworzone są przez jednostki okreslone w § 4 ust. 1 Zarządzeniem nr 21/2021 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 22 lutego 

2021 roku w sprawie udzielania zamówień publicznych w Politechnice Białostockiej. 

1) Wzór planu zamówień jednostki na 2022 r. można pobrać ze strony Działu Zamówień Publicznych pod adresem: http://zp.uci.pb.edu.pl/, w zakładce 

"Plan zamówień publicznych".
2)  W planie należy ująć tylko te wydatki, które będą miały odzwierciedlenie w składanych wnioskach o zakup w trakcie roku budżetowego (w 

granicach przyznanych limitów lub budżetu). Proszę nie planować zakupów „na zapas”, gdy nie mają one pokrycia w ustalonym budżecie. Takie 

działanie zawyża wartość danych zakupów, przez co DZP zobowiązane jest do stosowania procedur przewidzianych w ustawie Pzp, w sytuacji gdy, 

rzeczywista wartość tych zakupów nie obliguje do tego (niepotrzebnie wydłuża to proces zakupowy). Jeśłi środki pieniężne do Państwa dyspozycji 

ulegną zwiększeniu (lub zmniejszeniu), wówczas mają Państwo prawo uaktualnić plan o kolejne wydatki.
3)  Proszę nie usuwać poszczególnych pozycji w zatwierdzonym wzorze planu. Jednostka wypełnia tylko te pozycje w planie, dla których 

przewiduje się udzielenie zamówienia w 2022 r. 

12)  Procedurę udzielenia zamówienia uzależnia się od wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia. Zakazuje się, w celu uniknięcia stosowania 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, dzielenia zamówienia na części lub zaniżania jego wartości.

8)  Zatwierdzone plany zamówień jednostek należy przekazać do 15 stycznia 2022 r. w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej (e-mail: 

a.mierzynski@pb.edu.pl) Kierownikowi Działu Zamówień Publicznych.
9)     Plan zamówień powinien obejmować wszystkie zamówienia, których rozpoczęcie postępowania przewidziane jest w roku kalendarzowym 

2022, bez względu na termin ich zakończenia.
10)     Zamówienia, których termin realizacji przekracza jeden rok, ujmowane są w planie zamówień na 2021 r. z podaniem wartości całego 

zamówienia (całego okresu realizacji):
a)  Zamówienia które zostały zgłoszone do planu zamówień na 2021 r., a których okres realizacji przekraczał jeden rok, nie są ujmowane w planie 

zamówień na rok 2022.
b)  Zamówienia realizowane w ramach projektów unijnych, które zostały zgłoszone do planu zamówień na 2021 r., a których okres realizacji 

przekraczał jeden rok, nie są ujmowane w planie zamówień na rok 2022 (w planie należy ująć tylko te projekty, których realizacja rozpocznie 

się w 2022 r.).

11)  Plan zamówień jednostek powinien uwzględniać  planowane koszty i nakłady inwestycyjne do ujęcia w rocznym planie finansowym 

jednostki.
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