
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
NAZWA 

DEPARTAMENTU

PRZEWIDYWANY 

TERMIN WSZCZĘCIA 

POSTĘPOWANIA

DATA WPROWADZENIA 

DO PLAU ZAMÓWIEŃ

PRZEWIDYWANY TRYB LUB 

INNA PROCEDURA UDZIELENIA 

ZAMÓWIENIA

ORIENTACYJNA 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

Wdrożenie serwisu 

internetowego promującego 

województwo podkarpackie

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - przetarg 

nieograniczony

                               81 300,81 zł 

Aplikacja mobilna (Szlak Maryjny)

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - przetarg 

nieograniczony

                               24 390,24 zł 

Opracowanie merytoryczne oraz 

wykonanie biuletynu w wersji 

mobilnej (na smart fony, tablety, 

stronę internetową) dot. RPO WP 

2014-2020

Departament 

Zarządzania RPO
I, II kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - przetarg 

nieograniczony

                             100 000,00 zł 

                            205 691,05 zł 

Organizacja imprez plenerowych
Departament 

Zarządzania RPO
I, II kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - przetarg 

nieograniczony

                             450 000,00 zł 

                            450 000,00 zł 

Ulepszenie SA 134 - jednej szt. 

Dwuczłonowego pojazdu 

spalinowego

Departament Dróg i 

Publicznego 

Transportu 

Zbiorowego

I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - przetarg 

nieograniczony

1 574 911,00 zł                         

Wyłonienie Inżyniera Kontraktu 

dla zadania "Budowa Podmiejskiej 

Kolei Aglomeracyjnej-PKA: Zakup 

taboru wraz z budową zaplecza 

technicznego"

Departament Dróg i 

Publicznego 

Transportu 

Zbiorowego

I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - przetarg 

nieograniczony

1 000 000,00 zł                         

2 574 911,00 zł                        

Organizacja wyjazdów studyjnych 

(dwa różne wyjazdy dla różnych 

grup)

Departament 

Zarządzania RPO
I, II, III, IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               45 000,00 zł 

Organizacja wizyty studyjnej dla 

dziennikarzy w ramach realizacji 

projektu Pomocy Technicznej PL-

SK 2014-2020

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

III, IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               16 260,16 zł 

Study tour dla dziennikarzy

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

II kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                                 8 668,29 zł 

Łączna, orientacyjna wartość zamówień wynosi:

Łączna, orientacyjna wartość zamówień wynosi:

USŁUGI

Łączna, orientacyjna wartość zamówień wynosi:

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 ROK



Objazd studyjny dla dziennikarzy

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               11 211,38 zł 

Objazd studyjny dla partnerów 

projektu

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               11 211,38 zł 

Objazd studyjny dla 

touroperatorów

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               11 211,38 zł 

Przeprowadzenie szkoleń dla 

potencjalnych beneficjentów i 

beneficjentów RPO WP 

(kilkadziesiąt różnych szkoleń z 

różnej tematyki/różnych 

zakresów realizowanych przez 

różnych prelegentów 

zewnętrznych)

Departament 

Zarządzania RPO
I, II, III, IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                             150 000,00 zł 

Organizacja dwóch spotkań dla 

osób zajmujących się informacją i 

promocją Funduszy Europejskich 

w województwie podkarpackim

Biuro Informacji o 

Funduszach 

Europejskich

III kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                                 2 846,00 zł 

Organizacja regionalnych spotkań 

konsultacyjnych z IOB i MŚP

Departament Rozwoju 

Regionalnego
I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               40 651,00 zł 

Wygłoszenie prelekcji w trakcie 

organizowanych spotkań 

związanych z procesem 

programowania rozwoju 

społeczno-gospodarczego 

województwa podczas m.in.. 

Podkarpackiego Forum 

Terytorialnego

Departament Rozwoju 

Regionalnego
I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

28 456,00 zł                              

Organizacja konferencji

Departament Kultury i 

Ochrony Dziedzictwa 

Narodowego

II kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                                 5 000,00 zł 

Organizacja konferencji

Departament Kultury i 

Ochrony Dziedzictwa 

Narodowego

IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                                 5 000,00 zł 



Kompleksowa organizacja imprez, 

spotkań, konferencji, warsztatów 

itp. w tym koszty związane z 

organizacją Podkarpackich Forów 

Innowacyjności

Departament Rozwoju 

Regionalnego
II-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                             138 212,00 zł 

Kompleksowa organizacja 

spotkań/konferencji/warsztatów 

(przez firmę zewnętrzną) 

związanych z opracowaniem, 

aktualizacją lub promocją 

dokumentów strategicznych 

przygotowanych i 

koordynowanych przez Zarząd 

Województwa Podkarpackiego

Departament Rozwoju 

Regionalnego
I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                                 8 131,00 zł 

Zlecenie firmie zewnętrznej 

kompleksowej organizacji 

konferencji szkoleniowej z 

zakresu ewaluacji 

Departament 

Zarządzania RPO
I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               24 390,00 zł 

Organizacja konferencji 

otwierającej i uruchamiającej  

Podkarpacką Platformę Wsparcia 

Biznesu

Departament Rozwoju 

Regionalnego
I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               12 391,00 zł 

Kompleksowa usługa organizacji 4 

konferencji tematycznych na 

obszarze programu po stronie 

polskiej

Biuro "Oddział 

Programu Współpracy 

Transgranicznej 

POLSKA-BIAŁORUŚ-

UKRAINA 2014-2020 w 

Rzeszowie

I-III kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               56 100,00 zł 

Sieciowanie współpracy 

podmiotów odpowiedzianych za 

monitorowanie praktyk 

publicznych (kompleksowa 

organizacja spotkań/konferencji i 

wartatów przez firmę 

zewnętrzną)

Departament Rozwoju 

Regionalnego
I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               24 390,00 zł 

Organizacja spotkań ekspertów 

oraz szkoleń w dziedzinie rozwoju 

przemysłu rolnego w kwestii 

badania rozwoju spółdzielni 

rolnych i systemów klastrów w UE 

w ramach współpracy 

międzyregionalnej między 

Województwem Podkarpackim, a 

obwodem Lwowskim oraz cykl 

szkoleń informacyjnych dla 

procesów tworzenia i 

finansowania grup producenckich 

w nowej perspektywie finansowej 

2014-2020

Departament 

Rolnictwa, Geodezji i 

Gospodarki Mieniem

II-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                                 8 130,08 zł 

Szkolenia dla pracowników 

Departamentu PROW

Departament 

Programow Rozwoju 

Obszarów Wiejskich

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               32 520,33 zł 



Dwa szkolenia z zakresu wymiany 

doświadczeń mających na celu 

poprawienie i ujednolicenie 

jakości obsługi klienta w 

województwach podczas 

wspólnych szkoleń i spotkań

Biuro Informacji o 

Funduszach 

Europejskich

I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               60 000,00 zł 

Kompleksowa usługa organizacji 

szkolenia z zakresu raportowania

Biuro "Oddział 

Programu Współpracy 

Transgranicznej 

POLSKA-BIAŁORUŚ-

UKRAINA 2014-2020 w 

Rzeszowie

II kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               64 000,00 zł 

Kompleksowa usługa organizacji 2 

jednodniowych szkoleń z zakresu 

zamówień publicznych

Biuro "Oddział 

Programu Współpracy 

Transgranicznej 

POLSKA-BIAŁORUŚ-

UKRAINA 2014-2020 w 

Rzeszowie

II-III kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               60 000,00 zł 

Usługa organizacji 16 szkoleń dla 

potencjalnych beneficjentów 

Biuro "Oddział 

Programu Współpracy 

Transgranicznej 

POLSKA-BIAŁORUŚ-

UKRAINA 2014-2020 w 

Rzeszowie

III-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                             112 200,00 zł 

Organizacja pięciu szkoleń 

wewnętrznych dla pracowników 

Sieci Punktów Informacyjnych

Biuro Informacji o 

Funduszach 

Europejskich

II-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               14 228,00 zł 

Organizacja szkoleń dla 

pracowników Sieci Punktów 

Informacyjnych. Tematyka 

szkoleń: 1. Szkolenie warsztatowe 

nt. zasad księgowania, rozliczania, 

sprawozdawczości oraz kar w 

projektach unijnych, 2. Szkolenie 

warsztatowe nt. Prowadzenie 

działań informacyjnych Sieci PIFE 

w mediach społecznościowych 

oraz przy pomocy stron 

internetowych, 3. Szkolenie 

warsztatowe nt. Komputerowe 

systemy rozliczania projektów

Biuro Informacji o 

Funduszach 

Europejskich

II-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               75 000,00 zł 

Organizacja szkolenia dla 

potencjalnych wnioskodawców 

projektów edukacyjnych i 

transportu multimodalnego 

organizowanego we współpracy z 

WST w ramach realizacji projektu 

Pomocy Technicznej PL-SK 2014-

2020

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               13 008,13 zł 

Organizacja szkolenia dla 

beneficjentów organizowane we 

współpracy z WST w ramach 

realizacji projektu Pomocy 

Technicznej PL-SK 2014-2020

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                                 4 878,05 zł 



Kompleksowa organizacja szkoleń 

(w tym zapewnienie cateringu, 

wydruk materiałów 

szkoleniowych, zapewnienie 

tłumacza języka migowego)

Departament 

Zarządzania RPO
I, II, III, IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - przetarg 

nieograniczony

                             250 000,00 zł 

Przeprowadzenie kampanii 

promocyjnej o szerokim zasięgu 

RPO WP 2014-2020

Departament 

Zarządzania RPO
I, II, III, IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - przetarg 

nieograniczony

                             350 000,00 zł 

Kampanie informacyjno-

promocyjne Województwa 

Podkarpackiego realizowane 

przez kluby sportowe z 

województwa podkarpackiego 

startujące w najwyższej klasie 

rozgrywkowej

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - przetarg 

nieograniczony

                             555 284,55 zł 

                            905 284,55 zł 

Stworzenie koncepcji i realizacja 

kampanii promocyjnej 

województwa podkarpackiego

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - przetarg 

nieograniczony

                         1 626 017,00 zł 

Opracowanie koncepcji i 

realizacja wydarzenia pn. 

Wakacyjny Festiwal Produktów 

Podkarpackich 

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

III kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - przetarg 

nieograniczony

                               81 300,81 zł 

                         1 707 317,81 zł 

Ogłoszenia promujące Sieć 

Punktów Informacyjnych, 

spotkania informacyjne, szkolenia 

oraz Mobilne Punkty 

Informacyjne w prasie

Biuro Informacji o 

Funduszach 

Europejskich

II kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

24 390,00 zł                              

Publikacje w mediach z zakresu 

promocji - publikacje w prasie 
Kancelaria Zarządu I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

3 000,00 zł                                

Usługa publikacji 8 ogłoszeń 

prasowych

Biuro "Oddział 

Programu Współpracy 

Transgranicznej 

POLSKA-BIAŁORUŚ-

UKRAINA 2014-2020 w 

Rzeszowie

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

5 700,00 zł                                

Promocja RPO WP w prasie
Departament 

Zarządzania RPO
I, II kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               80 000,00 zł 

Publikacje i reklama w mediach  

(radio – ok. 2 szt., telewizja – ok. 

2 szt., Internet - ok.6 szt.)

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 3, lit. h ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień, których 

przedmiotem są zakup czasu 

antenowego lub audycji od 

dostawów audiowizualnych lub 

radiowych usług medialnych

                               40 650,41 zł 

Publikacje w mediachz zakresu 

promocji - publikacje w TV, radio, 

Internet

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 3, lit. h ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień, których 

przedmiotem są zakup czasu 

antenowego lub audycji od 

dostawów audiowizualnych lub 

radiowych usług medialnych

                                 3 000,00 zł 

Łączna, orientacyjna wartość zamówień wynosi:

Łączna, orientacyjna wartość zamówień wynosi:



Promocja RPO WP w telewizji (w 

tym nabycie materiałów i ich 

emisja)

Departament 

Zarządzania RPO
I, II kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 3, lit. g ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień, których 

przedmiotem są nabycie audycji i 

materiałów do audycji lub ich 

opracowanie, produkcja lub 

koprodukcja, jeżeli są przeznaczone 

na potrzeby świadczenia 

audiowizualnych usług medialnych 

lub radiowych usług medialnych - 

udzielanych przez dostawców 

audiowizualnych lub raiowych usług 

medialnych.  Art. 4 pkt 3, lit. h 

ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - ustawy nie stosuje się 

do zamówień, których przedmiotem 

są zakup czasu antenowego lub 

audycji od dostawów 

audiowizualnych lub radiowych 

usług medialnych

                               80 000,00 zł 

Promocja RPO WP w stacjach 

radiowych (w tym nabycie 

materiałów i ich emisja)

Departament 

Zarządzania RPO
I, II kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 3, lit. g ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień, których 

przedmiotem są nabycie audycji i 

materiałów do audycji lub ich 

opracowanie, produkcja lub 

koprodukcja, jeżeli są przeznaczone 

na potrzeby świadczenia 

audiowizualnych usług medialnych 

lub radiowych usług medialnych - 

udzielanych przez dostawców 

audiowizualnych lub raiowych usług 

medialnych.  Art. 4 pkt 3, lit. h 

ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - ustawy nie stosuje się 

do zamówień, których przedmiotem 

są zakup czasu antenowego lub 

audycji od dostawów 

audiowizualnych lub radiowych 

usług medialnych

                               45 000,00 zł 

Promocja RPO WP na portalach 

internetowych (w tym nabycie 

materiałów i ich emisja)

Departament 

Zarządzania RPO
I, II kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 3, lit. g,h ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień, których 

przedmiotem są nabycie audycji i 

materiałów do audycji lub ich 

opracowanie, produkcja lub 

koprodukcja, jeżeli są przeznaczone 

na potrzeby świadczenia 

audiowizualnych usług medialnych 

lub radiowych usług medialnych - 

udzielanych przez dostawców 

audiowizualnych lub raiowych usług 

medialnych.  Art. 4 pkt 3, lit. h 

ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - ustawy nie stosuje się 

do zamówień, których przedmiotem 

są zakup czasu antenowego lub 

audycji od dostawów 

audiowizualnych lub radiowych 

usług medialnych

                               60 000,00 zł 



Ogloszenia promujące Sieć 

Punktów Informacyjnych, 

spotkania informacyjne, szkolenia 

oraz Mobilne Punkty 

Informacyjne w Internecie

Biuro Informacji o 

Funduszach 

Europejskich

II kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 3, lit. g,h ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień, których 

przedmiotem są nabycie audycji i 

materiałów do audycji lub ich 

opracowanie, produkcja lub 

koprodukcja, jeżeli są przeznaczone 

na potrzeby świadczenia 

audiowizualnych usług medialnych 

lub radiowych usług medialnych - 

udzielanych przez dostawców 

audiowizualnych lub raiowych usług 

medialnych.  Art. 4 pkt 3, lit. h 

ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - ustawy nie stosuje się 

do zamówień, których przedmiotem 

są zakup czasu antenowego lub 

audycji od dostawów 

audiowizualnych lub radiowych 

usług medialnych

                                 8 130,00 zł 

Promocja przykładów dobrych 

praktyk projektów 

współfinansowanych z RPO WP 

(szereg działań autorskich)

Departament 

Zarządzania RPO
I, II, III, IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                             400 000,00 zł 

Promocja gospodarcza 

Województwa w zakresie 

napływu bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych do regionu oraz 

eksportu

Departament Rozwoju 

Regionalnego
I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               89 431,00 zł 

Dyplomatyczne Otwarcie Roku 

2018 - działanie autorskie

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               20 000,00 zł 

Zlecenie działań promocyjnych w 

Nowym Jorku w związku z 

uruchomieniem połączenia 

lotniczego Rzeszów - Nowy Jork 

(działanie autorskie)

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                                 4 066,00 zł 

Organizacja własnych 

przedsięwzięć oraz promocja 

poprzez kluczowe wydarzenia 

realizowane z inicjatywy 

Województwa Podkarpackiego 

(imprezy autorskie)

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                             631 707,32 zł 

Monitoring mediów
Departament 

Zarządzania RPO
I, II kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                                 8 000,00 zł 



Monitoring Mediów
Departament 

Organizacyjno-Prawny
IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                                 4 000,00 zł 

Działania promocyjne w mediach 

społęcznościowych (Facebook)

Departament 

Zarządzania RPO
I, II kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               40 000,00 zł 

Zlecenie wykonania zdjęć 

inwestycji zrealizowanych z RPO 

WP

Departament 

Zarządzania RPO
I, II, III, IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               20 000,00 zł 

Usługa fotografowania i 

filmowania inwestycji przed 

realizacją projektów

Biuro "Oddział 

Programu Współpracy 

Transgranicznej 

POLSKA-BIAŁORUŚ-

UKRAINA 2014-2020 w 

Rzeszowie

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

10 600,00 zł                              

Doradztwo technologiczne

Departament Kultury i 

Ochrony Dziedzictwa 

Narodowego

I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - przetarg 

nieograniczony

                             220 000,00 zł 

                            220 000,00 zł 

Utworzenie portalu RSI
Departament Rozwoju 

Regionalnego
I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - przetarg 

nieograniczony

                             162 602,00 zł 

Wdrożenie systemu

Departament Kultury i 

Ochrony Dziedzictwa 

Narodowego

II kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - przetarg 

nieograniczony

                         2 750 000,00 zł 

Digitalizacja zbiorów

Departament Kultury i 

Ochrony Dziedzictwa 

Narodowego

II kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - przetarg 

nieograniczony

                             810 000,00 zł 

                         3 722 602,00 zł 

Zapewnienie cateringu
Departament Rozwoju 

Regionalnego
I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - przetarg 

nieograniczony

                                 1 000,00 zł 

Organizacja konferencji 

otwierającej i uruchamiającej  

Podkarpacką Platformę Wsparcia 

Biznesu - usługa cateringowa

Departament Rozwoju 

Regionalnego
I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - przetarg 

nieograniczony

                               12 000,00 zł 

Zapewnienie catering
Departament Rozwoju 

Regionalnego
I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - przetarg 

nieograniczony

                                 4 066,00 zł 

Usługa gastronomiczna, catering 

w ramach spotkań (m.in. 

Spotkania informacyjne dla gmin 

związane z przygotowaniem 

programów rewitalizacji) Urząd 

Departament Rozwoju 

Regionalnego
I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - przetarg 

nieograniczony

                                 4 629,00 zł 

Zapewnienie cateringu
Departament Rozwoju 

Regionalnego
I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - przetarg 

nieograniczony

                                 4 065,00 zł 

Usługa cateringowa świadczona 

podczas spotkań KM RPO 2014-

2020 oraz jego grup roboczych

Departament 

Zarządzania RPO
I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - przetarg 

nieograniczony

                               25 000,00 zł 

Łączna, orientacyjna wartość zamówień wynosi:

Łączna, orientacyjna wartość zamówień wynosi:



Uslugi gastronomiczne w ramach 

Organizacji Podkarpackiego 

Forum Obywatelskiego

Kancelaria Zarządu III kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - przetarg 

nieograniczony

                                 3 300,00 zł 

Usługa gastronomiczna dla 

uczestników uroczystego 

wręczania nagród konkursu "NGO 

Wysokich Lotów"

Kancelaria Zarządu IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - przetarg 

nieograniczony

                                 3 500,00 zł 

Usługa cateringowa podczas 

spotkań zespołów forów i innych 

gremiów urząd

Departament Rozwoju 

Regionalnego
I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - przetarg 

nieograniczony

                               16 261,00 zł 

Zapewnienie cateringu
Departament Rozwoju 

Regionalnego
I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - przetarg 

nieograniczony

                                 4 066,00 zł 

Organizacja spotkania dot. 

Funkcjonowania PRI oraz Paneli 

Inteligentnych Specjalizacji - 

zapewnienie cateringu

Departament Rozwoju 

Regionalnego
I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - przetarg 

nieograniczony

                                 4 200,00 zł 

Zapewnienie cateringu na 

potrzeby Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie

Departament 

Organizacyjno - 

Prawny

I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - przetarg 

nieograniczony

                             100 000,00 zł 

Usługa gastronomiczna w ramach 

zadania "Dzialalność grupy 

roboczej ds. Przygotowań 

wspólnych projektów 

transgranicznych"

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - przetarg 

nieograniczony

                                 1 626,02 zł 

                            183 713,02 zł 

Przygotowanie, dostarczanie i 

podawanie artykułów i 

produktów spożywczych na 8 

wydarzeń/spotkań 

informacyjnych 

Biuro "Oddział 

Programu Współpracy 

Transgranicznej 

POLSKA-BIAŁORUŚ-

UKRAINA 2014-2020 w 

Rzeszowie

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                                 5 700,00 zł 

Usługa kateringowa

Departament Kultury i 

Ochrony Dziedzictwa 

Narodowego

II kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                                 8 000,00 zł 

Podejmowanie delegacji 

zagranicznych oraz przedstawicieli 

placówek dyplomatycznych (w 

różnym czasie i różnych 

miejscach) - usługa 

gastronomiczna

Kancelaria Zarządu I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               54 000,00 zł 

Organizacja i udział w imprezach, 

prezentacjach krajowych i 

zagranicznych (w różnym czasie i 

w różnych miejscach) - usługa 

gastronimiczna

Kancelaria Zarządu I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               17 000,00 zł 

Usługi gastronomiczne w ramach 

podejmowania delegacji 

krajowych i spotkań 

okolicznościowych Marszałka 

Województwa Podkarpackiego, 

Członków Zarządu Województwa 

Podkarpackiego lub 

wyznaczonego przez Marszałka 

przedstawiciela Urzędu 

Marszałkowskiego

Kancelaria Zarządu I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               18 518,52 zł 

Łączna, orientacyjna wartość zamówień wynosi:



Forum Europa Ukraina - usługa 

gastronomiczna

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                             104 347,82 zł 

Zapewnienie noclegów

Departament Kultury i 

Ochrony Dziedzictwa 

Narodowego

I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                                 1 711,20 zł 

Świadczenie hotelarskich usług 

noclegowych   

Departament Kultury i 

Ochrony Dziedzictwa 

Narodowego

I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               12 111,11 zł 

Podejmowanie delegacji 

zagranicznych oraz przedstawicieli 

placówek dyplomatycznych (w 

różnym czasie i różnych 

miejscach)   - usługa hotelowa

Kancelaria Zarządu I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               90 000,00 zł 

Organizacja i udzieł w imprezach, 

prezentacjach krajowych i 

zagranicznych (w różnym czasie i 

w różnych miejscach) - usługa 

hotelowa

Kancelaria Zarządu I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                                 5 000,00 zł 

Usługa transportowa

Departament Kultury i 

Ochrony Dziedzictwa 

Narodowego

I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                                 3 850,00 zł 

Podejmowanie delegacji 

zagranicznych oraz przedstawicieli 

placówek dyplomatycznych (w 

różnym czasie i różnych 

miejscach) - usługa transportowa

Kancelaria Zarządu I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               15 000,00 zł 

Organizacja i udzieł w imprezach, 

prezentacjach krajowych i 

zagranicznych (w różnym czasie i 

w różnych miejscach) - usługa 

transportowa

Kancelaria Zarządu I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                                 5 000,00 zł 

Usługa transportowa w związku z 

organizowanymi wydarzeniami

Biuro "Oddział 

Programu Współpracy 

Transgranicznej 

POLSKA-BIAŁORUŚ-

UKRAINA 2014-2020 w 

Rzeszowie

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                                 4 000,00 zł 

Usługa transportowa wraz z 

ubezpieczeniem i wyżywieniem 

dla polskichuczestników na Forum 

Poszukiwania Partnerów na 

Białorusi

Biuro "Oddział 

Programu Współpracy 

Transgranicznej 

POLSKA-BIAŁORUŚ-

UKRAINA 2014-2020 w 

Rzeszowie

I-II kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               10 600,00 zł 



Usługa transportowa wraz z 

ubezpieczeniem i wyżywieniem 

dla polskichuczestników na Forum 

Poszukiwania Partnerów na 

Ukrainie

Biuro "Oddział 

Programu Współpracy 

Transgranicznej 

POLSKA-BIAŁORUŚ-

UKRAINA 2014-2020 w 

Rzeszowie

III-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               10 600,00 zł 

Forum Europa Ukraina - usługa 

transportowa

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               20 325,20 zł 

Usługa transportowa związana z 

udziałem w targach TAVOLA w 

Kortrijk, Belgia

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                                 8 130,00 zł 

Druk wydawnictw własnych: 

foldery, ulotki, broszury, katalogi, 

albumy, informatory turystyczne, 

inwestycyjne, przewodniki, 

kalendarz ścienny

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - przetarg 

nieograniczony

                               69 105,69 zł 

Przygotowanie do druku i druk 

Podkarpackiego Przeglądu 

Samorządowego

Kancelaria Zarządu II kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - przetarg 

nieograniczony

                               10 000,00 zł 

Publikacja (druk) broszury w 

ramach współorganizacji Sejmiku 

Rehabilitacyjnego Województwa 

Podkarpackiego

Kancelaria Zarządu IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - przetarg 

nieograniczony

                                 3 705,00 zł 

Przygotowanie do druku i druk 

kartek świątecznych
Kancelaria Zarządu I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - przetarg 

nieograniczony

                                 5 000,00 zł 

Zakup usługi drukowania

Biuro "Oddział 

Programu Współpracy 

Transgranicznej 

POLSKA-BIAŁORUŚ-

UKRAINA 2014-2020 w 

Rzeszowie

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - przetarg 

nieograniczony

                                    500,00 zł 

Druk ulotek z danymi 

teleadresowymi wydanych przez 

Sieć Punktów Informacyjnych dla 

potencjalnych beneficjentów

Biuro Informacji o 

Funduszach 

Europejskich

III kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - przetarg 

nieograniczony

                               16 260,00 zł 

Druk plakatów informacyjnych na 

Mobilne Punkty Informacyjne, 

szkolenia i spotkania informacyjne

Biuro Informacji o 

Funduszach 

Europejskich

III kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - przetarg 

nieograniczony

                                 8 130,00 zł 

Wykonanie teczek firmowych

Departament 

Programow Rozwoju 

Obszarów Wiejskich

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - przetarg 

nieograniczony

                                 2 032,52 zł 

Druk Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa 

Podkarpackiego - perspektywa 

2030

Departament Rozwoju 

Regionalnego
IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - przetarg 

nieograniczony

                               34 146,00 zł 



Druk dokumentów strategicznych 

lub programowych 

przygotowanych i 

koordynowanych przez Zarząd 

Województwa Podkarpackiego

Departament Rozwoju 

Regionalnego
I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - przetarg 

nieograniczony

                               12 196,00 zł 

Druk przygotowanych ekspertyz i 

raportów monitoringowych 

sprawozdań z badań, analiz 

statystycznych oraz 

systematyczne wydawanych 

biuletynów informacyjnych 

(opracowanie graficzne, 

przygotowanie do druku, skład, 

łamanie korekta techniczna, 

oprawa, druk, utrwalenie na 

nośniku elektronicznym oraz 

dostawa publikacji) 

Departament Rozwoju 

Regionalnego
I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - przetarg 

nieograniczony

                               47 619,00 zł 

Druk publikacji „Szlakiem 

obiektów UNESCO na pograniczu 

polsko-słowackim

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - przetarg 

nieograniczony

                               30 697,56 zł 

Opracowanie i druk przewodnika 

„Szlak Maryjny (Światło ze 

Wschodu)”

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - przetarg 

nieograniczony

                             160 268,29 zł 

Opracowanie projektu, składów, 

przygotowanie do druku 

kalendarza ściennego

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

II kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               20 325,20 zł 

                            419 985,26 zł 

Usługa projektowania układu 

graficznego kalendarza

Biuro "Oddział 

Programu Współpracy 

Transgranicznej 

POLSKA-BIAŁORUŚ-

UKRAINA 2014-2020 w 

Rzeszowie

II-III kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                                 7 100,00 zł 

Zakup usług obejmujących 

tłumaczenia

Biuro "Oddział 

Programu Współpracy 

Transgranicznej 

POLSKA-BIAŁORUŚ-

UKRAINA 2014-2020 w 

Rzeszowie

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                                 4 800,00 zł 

Usługa obejmująca tłumaczenia Kancelaria Zarządu I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               22 250,00 zł 

Tłumaczenie pism, opinii i 

dokumentów

Departament Rozwoju 

Regionalnego
I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                                 9 259,00 zł 

Usługa tłumaczenia na potrzeby 

spotkań informacyjnych i szkoleń 

dla beneficjentów Sieci PIFE

Biuro Informacji o 

Funduszach 

Europejskich

IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                                 4 065,00 zł 

Łączna, orientacyjna wartość zamówień wynosi:



Tłumaczenie dokumentów 

aplikacyjnych w ramach ubiegania 

się o wsparcie projektów ze 

środków pozabudżetowych

Departament Rozwoju 

Regionalnego
II-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                                 8 131,00 zł 

Tłumaczenia
Departament Rozwoju 

Regionalnego
I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                                 4 065,00 zł 

Tłumaczenie pism, opinii i 

dokumentów dotyczących 

zamykania RPO 2007-2013

Departament Rozwoju 

Regionalnego
I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                                 9 259,00 zł 

Usługa dot. wykonania 

tłumaczenia na potrzeby KM RPO 

WP 2014-2020

Departament 

Zarządzania RPO
II kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                                 7 500,00 zł 

Usługa dot. wykonania 

tłumaczenia na potrzeby KM RPO 

WP 2014-2021

Departament 

Zarządzania RPO
III, IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                                 7 500,00 zł 

Tłumaczenia ustne i tekstowe na 

potrzeby promocji,  promocji 

gospodarczej i turystyki

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               24 390,24 zł 

Tłumaczenia pisemne

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                                    805,00 zł 

Tłumaczenia ustne

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                                 1 626,02 zł 

Tłumaczenia pisemne

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                                    813,01 zł 

Tłumaczenia ustne

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                                 1 219,51 zł 



Tłumaczenia pisemne

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                                 1 219,51 zł 

Forum Europa Ukraina - usługa 

tłumaczenia symultanicznego

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               65 040,65 zł 

Prowadzenie badań i analiz, 

zlecenia ekspertyz i raportów oraz 

przygotowania raportów 

służących monitorownaniu 

realizacji Strategii Rozwoju 

Województwa - Podkarpackie 

2020 oraz jej aktualizacji w 

kontekście zgodności z 

założeniami Strategii na Rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju, a 

także monitorowaniu zmian 

sytuacji społeczno-gospodarczo-

przestrzennej regionu w 

kontekście realizowanej strategii 

spójności (badania, analizy, 

ekspertyzy o różnej tematyce)

Departament Rozwoju 

Regionalnego
I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               97 561,00 zł 

Opracowanie lub aktualizacja 

dokumentów strategicznych oraz 

programowych, przygotowanych i 

koordynowanych przez Zarząd 

Województwa Podkarpackiego 

(m.in. doradztwo, przygotowanie 

referatów, wygłoszenie prelekcji i 

przekazanie wypracowanych 

dokumentów)

Departament Rozwoju 

Regionalnego
I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               44 716,00 zł 

Zlecenie wykonania analiz, badań, 

ekspertyz i opinii związanych z 

realizacją operacji w ramach 

PROW 2014-2020

Departament 

Programow Rozwoju 

Obszarów Wiejskich

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                                 4 065,04 zł 

Utworzenie Systemu Monitoringu 

i Ewaluacji Strategii RIS3 

(ekspercka usługa polegająca na 

stworzeniu dokumentu 

opisującego System M&E, 

zawierająca plan działań 

związanych z monitoringiem) 

Funkcjonowanie Systemu M&E 

RIS3 (realizacja zadań zawartych 

w planie M&E. Zakup danych, 

badania ewaluacyjne, badania 

ankietowe, opracowanie analiz, 

ekspertyz, recenzji itp.)

Departament 

Zarządzania RPO
I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - przetarg 

nieograniczony

                             813 301,00 zł 

Świadczenie usług eksperckich w 

związku z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem postępowania 

o udzielenie zamówienia 

publicznego na przygotowanie i 

realizację kampanii promocyjnej, 

poświęconej promocji 

gospodarczej województwa 

podkarpackiego

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               16 210,16 zł 



Zlecenie wykonania opracowań, 

analiz, badań, ekspertyz, 

ewaluacji, recenzji lub referatów 

na potrzeby programowania 

rozwoju społeczno-

gospodarczego województwa

Departament Rozwoju 

Regionalnego
I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               52 846,00 zł 

Wykonanie ekspertyz 

dostyczących gospodarki 

odpadami

Departament Ochrony 

Środowiska
I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               20 000,00 zł 

Opracowanie ekspertyz 

dendrologicznych

Departament Ochrony 

Środowiska
I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                                 4 100,00 zł 

Przygotowanie ekspertyz, 

opracowań i wystąpień
Kancelaria Sejmiku I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                                 5 000,00 zł 

Usługa pozyskania, zagregowania 

i przekazania danych 

statystycznych przez zewnętrzne 

podmioty, niezbędnych do 

monitorowania realizacji Strategii 

Rozwoju Województwa  - 

Podkarpackie 2020 oraz 

monitorowaniu zmian sytuacji 

społeczno-gospodarczo-

przestrzennej regionu

Departament Rozwoju 

Regionalnego
I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               65 040,00 zł 

Koszty opinii, ekspertyz i analiz 

związanych z pomocą publiczną 

lub koncetracją kapitału oraz 

sprawowaniem nadzoru 

wlaścicielskiego przez Samorząd 

Województwa

Biuro Nadzoru 

Właścicielskiego i 

Analiz Ekonomicznych

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               15 000,00 zł 

Zakup usług obejmujących 

wykonanie ekspertyz, analiz, 

opinii

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               48 780,49 zł 



Przygotowanie raportów, badań, 

ekspertyz i analiz strategicznych 

dotyczących aktualnej sytuacji, 

trendów rozwojowych, 

prognozowania zmian społeczno-

gospodarczych zachodzących w 

województwie i monitorowania 

rozwoju regionu w kontekście 

prawidłowego wydatkowania i 

optymalizacji wykorzystania 

unijnych środków finansowych, a 

także ocena oddziaływania 

polityki spójności - REgionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014-2020, na rozwój 

społeczno-gospodarczy i 

przestrzenny regionu

Departament Rozwoju 

Regionalnego
I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                             219 512,00 zł 

Usługa doradztwa 

merytorycznego świadczonego 

przez eksperta zewnętrznego na 

potrzeby zlecenia i 

przeprowadzenia badań 

ewaluacyjnych

Departament 

Zarządzania RPO
IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                                 8 130,00 zł 

Zlecenie i przeprowadzenia przez 

eksperta zewnętrznego badania 

ewaluacyjnego 

Departament 

Zarządzania RPO
II kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - przetarg 

nieograniczony

                             208 003,00 zł 

Zlecenie i przeprowadzenia przez 

eksperta zewnętrznego badania 

ewaluacyjnego 

Departament 

Zarządzania RPO
III kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - przetarg 

nieograniczony

                               52 159,00 zł 

                            260 162,00 zł 

Opracowanie wydawnictw 

promocyjnych własnych, 

pracowanie spotów reklamowych 

i filmów promocyjnych (działania 

autorskie)

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               24 390,24 zł 

Działania promocyjne w mediach 

społecznościowych, w tym 

współpraca z influencerami

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               48 780,49 zł 

Zakup usług promocyjnych 

podczas Forum Ekonomicznego w 

Krynicy - działanie autorskie

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

III kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               20 325,00 zł 

Forum Europa Ukraina - występ 

artystyczny - koncert

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                                 4 065,04 zł 

Podejmowanie delegacji 

zagranicznych oraz przedstawicieli 

placówek dyplomatycznych (w 

różnym czasie i różnych 

miejscach) - organizacja 

występów kulturalnych

Kancelaria Zarządu I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               10 000,00 zł 

Łączna, orientacyjna wartość zamówień wynosi:



Organizacja i udzieł w imprezach, 

prezentacjach krajowych i 

zagranicznych (w różnym czasie i 

w różnych miejscach) - 

organizacja występów 

kulturalnych

Kancelaria Zarządu I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               11 000,00 zł 

Forum Europa Ukraina - 

zapewnienie obsługi technicznej

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               23 671,54 zł 

Zakup zabudowanej powierzchni 

wystawienniczej na targach w 

Brnie

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               30 081,30 zł 

Zakup powierzchni 

wystawienniczej na targach ILA 

Berlin

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               44 000,00 zł 

Organizacja i udzieł w imprezach, 

prezentacjach krajowych i 

zagranicznych (w różnym czasie i 

w różnych miejscach) - zakup 

biletów wstępu oraz powierzchni 

wystawowej

Kancelaria Zarządu I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                                 6 500,00 zł 

Zlecenie zabudowy stoiska 

promocyjnego na targach ILA 

Berlin

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                             105 691,00 zł 

Zakup powierzchni 

wystawienniczej na 

Międzynarodowych Targach 

Rynku Nieruchomości i Inwestycji - 

Real Connect

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

II kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               16 260,00 zł 

Zakup stoisk promocyjnych dla 

przedsiębiorców w ramach 

kongresu Business Without Limits

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

II kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               81 301,00 zł 

Zakup stoisk promocyjnych dla 

przedsiębiorców w ramach 

targów TSLA EXPO

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               56 911,00 zł 

Targi turystyczne – powierzchnia 

wraz z zabudową

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               16 260,16 zł 



Najem powierzchni w związku ze 

współorganizacją Forum Europa 

Ukraina

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                             121 951,00 zł 

Zakup praw autorskich oraz 

licencji na wykorzystanie 

autorskich lub tematycznych 

kolekcji  utworów fotograficznych

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               16 260,16 zł 

Zakup praw autorskich oraz 

licencji na wykorzystanie 

utworów fotograficznych

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                                 4 065,04 zł 

Organizacja imprezy promującej 

Green Velo w Kijowie

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

II kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               16 260,16 zł 

Organizacja imprezy promującej  

Green Velo we Lwowie

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

III kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                                 8 130,08 zł 

IV Transgraniczne Forum 

Turystyki Kulturowej

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               16 260,16 zł 

Organizacja warsztatów 

„Karpacka ikona Maryjna”

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

II kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               19 337,39 zł 

Finał warsztatów „Karpacka ikona 

Maryjna”

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

III kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               10 338,21 zł 

Organizacja warsztatów dla 

branży turystycznej  

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

II kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               20 267,47 zł 

Organizacja warsztatów dla 

branży turystycznej  

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               15 172,35 zł 



Warsztaty zielarskie

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                                 1 199,18 zł 

Kompleksowa organizacja 4 

jednodniowych warsztatów na 

temat komunikacji, promocji i 

współpracy z zagranicznymi 

partnerami

Biuro "Oddział 

Programu Współpracy 

Transgranicznej 

POLSKA-BIAŁORUŚ-

UKRAINA 2014-2020 w 

Rzeszowie

III-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               39 300,00 zł 

Warsztaty rękodzielnicze

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               10 063,15 zł 

Organizacja 4 Biesiad Maryjnych

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

II, III kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               41 354,00 zł 

„Redyk Karpacki – na pasterskim 

szlaku”

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               43 230,63 zł 

„Wołoska Koliba – folkowe 

spotkania na pasterskim szlaku”

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

II kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               52 326,00 zł 

Organizacja wydarzenia 

promocyjnego w Dukli „Górami, 

chmurami wędrujemy – My 

Pielgrzymi”

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

III kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               31 685,52 zł 

Działania promujące Green Velo 

na terenie Województwa 

Podkarpackiego

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

II, III, IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               56 910,57 zł 

Kompleksowa usługa organizacji 

Europejskiego Dnia Współpracy

Biuro "Oddział 

Programu Współpracy 

Transgranicznej 

POLSKA-BIAŁORUŚ-

UKRAINA 2014-2020 w 

Rzeszowie

II kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               70 200,00 zł 

Wojewódzkie obchody 

Światowego Dnia Turystyki 

połączone z eventem promującym 

podkarpacką turystykę

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

III kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               65 045,65 zł 



Kompleksowa usługa organizacji 2 

edycji Letnich Akademii 

Młodzieżowych

Biuro "Oddział 

Programu Współpracy 

Transgranicznej 

POLSKA-BIAŁORUŚ-

UKRAINA 2014-2020 w 

Rzeszowie

I-II kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

106 000,00 zł                            

Kompleksowa usługa 

współorganizacji Forum Europa-

Ukraina

Biuro "Oddział 

Programu Współpracy 

Transgranicznej 

POLSKA-BIAŁORUŚ-

UKRAINA 2014-2020 w 

Rzeszowie

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

17 600,00 zł                              

Kompleksowa organizacja 

spotkań informacyjno-

promocyjnych dot. RPO WP  

(szereg spotkań o różnej 

tematyce, skierowane do różnych 

grup beneficjentów)

Departament 

Zarządzania RPO
I, II, III, IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               50 000,00 zł 

Organizacja Ogólnopolskiego 

Noworocznego Spotkania 

Samorządów

Kancelaria Zarządu I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

40 650,00 zł                              

Festiwal Filmów Karpackich

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               77 252,03 zł 

Trzy etnograficzne wyprawy 

badawcze w polsko-ukraińskie 

Karpaty

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               40 244,00 zł 

Kompleksowa organizacja 

wydarzenia promującego projekt 

"Żywe laboratorium polityki 

publicznej" finansowanego z 

Programu Interreg Europa 2014-

2020

Departament Rozwoju 

Regionalnego
I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               12 196,00 zł 

Kompleksowa organizacja 

konferencji prasowych, śniadań 

prasowych, wyjazdów prasowych, 

konferencje RPO WP, itp. (szereg 

spotkań o różnej tematyce, 

skierowane do różnych grup 

beneficjentów)

Departament 

Zarządzania RPO
I, II, III, IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               70 000,00 zł 

Organizacja Prezydenckich 

Dożynek w Spale

Departament 

Rolnictwa, Geodezji i 

Gospodarki Mieniem

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               51 219,51 zł 

Organizacja wyjazdowego 

posiedzienia KM RPO WP 2014-

2020

Departament 

Zarządzania RPO
II kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               60 000,00 zł 



Organizacja spotkania dot. 

Funkcjonowania PRI oraz Paneli 

Inteligentnych Specjalizacji

Departament Rozwoju 

Regionalnego
I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 138 o ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - usługa społeczna inne 

szczególne usługi

                             130 082,00 zł 

Wynajem skrytki bankowej do 

przechowywania weksli 

związanych z wdrażaniem przez 

Samorząd Województwa 

Podkarpackiego działań PROW 

2014-2020

Departament 

Programow Rozwoju 

Obszarów Wiejskich

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                                 2 000,00 zł 

Wynajem skrytki bankowej do 

przechowywania weksli 

związanych z wdrażaniem przez 

Samorząd Województwa 

Podkarpackiego działań Programu 

Operacyjnego "Rybactwo i 

Morze" 2014-2020

Departament 

Programow Rozwoju 

Obszarów Wiejskich

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                                    813,08 zł 

Wynajem samochodu z kierowcą
Departament Rozwoju 

Regionalnego
I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               14 635,00 zł 

Wynajem środków transportu dla 

pracowników zaangażowanych w 

zarządzanie i wdrażanie RPO WP

Departament 

Organizacyjno-Prawny
I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               83 333,33 zł 

Wynajem sprzętu 

komputerowego na potrzeby 

spotkań informacyjnych i szkoleń 

dla beneficjentów Sieci PIFE

Biuro Informacji o 

Funduszach 

Europejskich

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                                 6 505,00 zł 

Usługa mycia i sprzątania 

samochodu Sieci PIFE

Biuro Informacji o 

Funduszach 

Europejskich

II kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

4 066,00 zł                                

Reklamy w środkach komunikacji 

zbiorowej (autobusach, 

pociągach) Sieci PIFE w 

województwie

Biuro Informacji o 

Funduszach 

Europejskich

IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

28 456,00 zł                              

Udzielenie i obsługa kredytu 

krótkoterminowego

Departament Budżetu 

i Finansów
II-III kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - przetarg 

nieograniczony

700 000,00 zł                            

Udzielenie i obsługa kredytów i 

pożyczek długoterminowych

Departament Budżetu 

i Finansów
I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - przetarg 

nieograniczony

25 300 000,00 zł                      

26 000 000,00 zł                      

Zapewnienie usługi dostępu do 

Internetu
Kancelaria Sejmiku I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

5 000,00 zł                                

Łączna, orientacyjna wartość zamówień wynosi:



Uświadamianie mieszkańcom 

zagrożenia dla zdrowia, jakie 

niesie ze sobą spalanie odpadów 

w piecach, kotłach domowych - 

kampania informacyjna

Departament Ochrony 

Środowiska
I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

25 000,00 zł                              

Przeprowadzenie kampanii 

edukacyjno-informacyjnych w 

zakresie gospodarki odpadami 

oraz edukacji w zakresie 

zapobiegania powstawaniu 

odpadów, poprawnego 

postępowania z odpadami 

komunalnymi, z azbestem czy też 

bateriami i akumulatorami

Departament Ochrony 

Środowiska
II-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

30 000,00 zł                              

Przeprowadzenie kampanii 

szkoleniowo-edukacyjnych i 

informacyjnych, konferencji i 

konkursów na temat 

odnawialnych żródeł energii

Departament Ochrony 

Środowiska
I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

12 195,12 zł                              

Kampania informacyjno-

edukacyjna "Rola pszczół 

miodnych w zachowaniu 

bioróżnorodności w rolnictwie"

Departament 

Rolnictwa, Geodezji i 

Gospodarki Mieniem

III-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

7 812,19 zł                                

Program aktywizacji gospodarczo-

turystycznej województwa 

podkarpackiego poprzez 

promocje cennych przyrodniczo i 

krajobrazowo terenów łąkowo 

pastwiskowych z zachowaniem 

bioróżnorodności w oparciu o 

naturalny wypas zwierząt 

gospodarskich i owadopylność - 

"Podkarpacki Naturalny Wypas 

II". Kampanie informacyjno 

promocyjne oraz szkoleniowo-

informacyjne w tym: promocja 

produktów pochodzenia 

zwierzęcego z uwzględnieniem ich 

walorów smakowych i 

zdrowotnych oraz sposobu ich 

wytwarzania ukierunkowane na 

edukację konsumenta

Departament 

Rolnictwa, Geodezji i 

Gospodarki Mieniem

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

20 325,20 zł                              

Program aktywizacji gospodarczo-

turystycznej województwa 

podkarpackiego poprzez 

promocje cennych przyrodniczo i 

krajobrazowo terenów łąkowo 

pastwiskowych z zachowaniem 

bioróżnorodności w oparciu o 

naturalny wypas zwierząt 

gospodarskich i owadopylność - 

"Podkarpacki Naturalny Wypas II" 

- monitoring przyrodniczy 

programu

Departament 

Rolnictwa, Geodezji i 

Gospodarki Mieniem

IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

12 195,12 zł                              



Stworzenie i utrzymanie systemu 

informowania mieszkańców o 

aktualnym stanie zanieczyszczenia 

powietrza oraz jego wpływie na 

zdrowie

Departament Ochrony 

Środowiska
I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 3 lit. e ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których przedmiotem są 

usługi badawcze i rozwojowe, chyba 

że są one objęte kodami CPV od 

73000000-2 do 73120000-9, 

73300000-5, 73420000-2 i 

73430000-5, określonymi w 

rozporządzeniu (WE) Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z 

dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień 

(CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 

16.12.2002, str. 0001–0562; Dz. Urz. 

UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 

6, t. 5, str. 3, z późn. zm.), zwanym 

dalej „Wspólnym Słownikiem 

Zamówień”, oraz jeżeli spełnione są 

łącznie następujące warunki:

 – korzyści z tych usług przypadają 

wyłącznie zamawiającemu na 

potrzeby jego własnej 

   działalności,

 – całość wynagrodzenia za 

świadczoną usługę wypłaca 

zamawiający

90 000,00 zł                              

Utrzymanie nieruchomości 

będących w zasobie 

Województwa - nieruchomość 

przy ul. Zajęczej

Departament 

Rolnictwa, Geodezji i 

Gospodarki Mieniem

II-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

5 000,00 zł                                

Wycena nieruchomości 

położonych w Jasionce, Tajęcinie, 

Zaczerniu i Rudnej Małej (działki 

około lotniskowe)

Departament 

Rolnictwa, Geodezji i 

Gospodarki Mieniem

II kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

12 000,00 zł                              

Wycena nieruchomości będących 

do 31.12.2017 r. w trwałym 

zarządzie Podkarpackiego Zarządu 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w 

Rzeszowie na potrzeby ich zbycia

Departament 

Rolnictwa, Geodezji i 

Gospodarki Mieniem

I-II kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

20 000,00 zł                              

Wycena nieruchomości będących 

w trwałym zarządzie 

wojewódzkich jednostek 

organizacyjnych, celem 

aktualizacji opłat z tytułu trwałego 

zarządu

Departament 

Rolnictwa, Geodezji i 

Gospodarki Mieniem

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

3 000,00 zł                                

Wycena nieruchomości będących 

w zasobie Województwa 

Podkarpackiego celem sprzedaży

Departament 

Rolnictwa, Geodezji i 

Gospodarki Mieniem

II-III kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

3 000,00 zł                                

Wycena nieruchomości będących 

w trwałym zarządzie 

Podkarpackiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Rzeszowie 

(bazy) celem aktualizacji opłat z 

tytułu trwałego zarządu

Departament 

Rolnictwa, Geodezji i 

Gospodarki Mieniem

II-III kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

44 000,00 zł                              

Wycena dróg wojewódzkich

Departament 

Rolnictwa, Geodezji i 

Gospodarki Mieniem

III-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

20 000,00 zł                              



Usługa szacowania szkód w 

uprawach i płodach rolnych 

wyrządzonych przez zwierzęta 

łowne na terenach położonych 

poza obwodami łowieckimi oraz 

szkód wyrządzonych na terenach 

obwodów łowieckich polnych i 

poza obwodami łowieckimi przez 

zwierzęta łowne objęte 

całoroczną ochroną

Departament 

Rolnictwa, Geodezji i 

Gospodarki Mieniem

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - przetarg 

nieograniczony

162 601,62 zł                            

162 601,62 zł                            

Wykonanie dokumentacji 

projektowej oraz robót 

budowlanych w systemie 

"projektuj i buduj" dla zadania 

"Budowa Podmiejskiej Kolei 

Aglomeracyjnej-PKA:Zakup taboru 

wraz z budową zaplecza 

technicznego"

Departament Dróg i 

Publicznego 

Transportu 

Zbiorowego

I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - przetarg 

nieograniczony

12 290 421,00 zł                      

12 290 421,00 zł                      

Usługi pocztowe
Departament 

Organizacyjno-Prawny
IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - przetarg 

nieograniczony

500 000,00 zł                            

500 000,00 zł                            

Organizacja Ogólnopolskiego 

Noworocznego Spotkania 

Samorządów - koszty eksploatacji 

Sali CWK

Kancelaria Zarządu I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

24 390,00 zł                              

Zakup usług serwisowych i 

naprawa sprzętu biurowo-

komputerowego

Departament 

Programow Rozwoju 

Obszarów Wiejskich

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

9 756,09 zł                                

Koszty usług związanych z 

utrzymaniem samochodów 

służbowych, naprawa i serwis 

pojazdów: przegląd, wymiana 

opon, filtrów, olejów itd.

Departament 

Programow Rozwoju 

Obszarów Wiejskich

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

19 512,20 zł                              

Naprawa i konserwacja maszyn 

frankujących

Departament 

Organizacyjno-Prawny
I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

10 000,00 zł                              

Konserwacja elementów 

identyfikacji wizualnej 

województwa podkarpackiego

Departament Promocji 

i Współpracy 

Gospodarczej

I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

8 130,08 zł                                

Zakup usługi pocztowej na 

potrzeby Sieci Punktów 

Informacyjnych w województwie 

podkarpackim

Biuro Informacji o 

Funduszach 

Europejskich

II kwartał 26.01.2018 r.

Art. 6a ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych - w przypadku 

zamówień udzielanych w częściach, 

do udzielenia zamówienia na daną 

część zamawiający może stosować 

przepisy właściwe dla wartości tej 

części zamówienia, jeżeli jej wartość 

jest mniejsza niż wyrażona w złotych 

równowartość kwoty 80 000 euro 

dla dostaw lub usług oraz 1 000 000 

euro dla robót budowlanych, pod 

warunkiem że łączna wartość tych 

części wynosi nie więcej niż 20% 

wartości zamówienia

2 439,00 zł                                

Usługi kurierskie
Departament 

Organizacyjno-Prawny
IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

30 000,00 zł                              

Łączna, orientacyjna wartość zamówień wynosi:

Łączna, orientacyjna wartość zamówień wynosi:

Łączna, orientacyjna wartość zamówień wynosi:



Wykonanie aranżacji 

zagospodarowania  terenu wokół 

budynku

Departament 

Organizacyjno-Prawny
I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

14 000,00 zł                              

Odśnieżanie parkingów i 

chodników

Departament 

Organizacyjno-Prawny
III kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

25 000,00 zł                              

Usługa mycia okien
Departament 

Organizacyjno-Prawny
III kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

20 000,00 zł                              

Wzory (zaprojektowanie) 

szablonów graficznych dla 

projektów (papeteria)

Biuro "Oddział 

Programu Współpracy 

Transgranicznej 

POLSKA-BIAŁORUŚ-

UKRAINA 2014-2020 w 

Rzeszowie

I-II kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - ustawy nie 

stosuje się do zamówień i 

konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro

                               17 600,00 zł 



PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
NAZWA 

DEPARTAMENTU

PRZEWIDYWANY 

TERMIN WSZCZĘCIA 

POSTĘPOWANIA

DATA 

WPROWADZENIA 

DO PLAU 

ZAMÓWIEŃ

PRZEWIDYWANY TRYB LUB 

INNA PROCEDURA 

UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

ORIENTACYJNA 

WARTOŚĆ 

ZAMÓWIENIA

Dostawa materiałów 

promocyjnych

Departament 

Zarządzania RPO
I-II kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

przetarg nieograniczony

         90 000,00 zł 

Współorganizacja obchodów 

"Dnia Krajobrazu" - dostawa 

artykułów promocyjnych

Departament 

Ochrony Środowiska
II-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

przetarg nieograniczony

4 100,00 zł          

Dostawa materiałów biurowych z 

logo Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego

Kancelaria Zarządu I-II kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

przetarg nieograniczony

         10 000,00 zł 

Dostawa pakietów startowych 

(materiałów promocyjnych) dla 

uczestników Organizacji 

Podkarpackiego Forum 

Obywatelskiego

Kancelaria Zarządu III kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

przetarg nieograniczony

           4 800,00 zł 

Dostawa materiałów 

promocyjnych

Biuro "Oddział 

Programu Współpracy 

Transgranicznej 

POLSKA-BIAŁORUŚ-

UKRAINA 2014-2020 

w Rzeszowie

I-II kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

przetarg nieograniczony

           5 250,00 zł 

Dostawa materiałów 

informacyjno - promocyjnych

Biuro "Oddział 

Programu Współpracy 

Transgranicznej 

POLSKA-BIAŁORUŚ-

UKRAINA 2014-2020 

w Rzeszowie

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

przetarg nieograniczony

           6 000,00 zł 

Program aktywizacji gospodarczo-

turystycznej województwa 

podkarpackiego poprzez 

promocje cennych przyrodniczo i 

krajobrazowo terenów łąkowo 

pastwiskowych z zachowaniem 

bioróżnorodności w oparciu o 

naturalny wypas zwierząt 

gospodarskich i owadopylność - 

"Podkarpacki Naturalny Wypas 

II" - wykonanie materiałów 

promocyjnych oraz szkoleniowo-

informacyjnych dotyczących 

programu

Departament 

Rolnictwa, Geodezji i 

Gospodarki Mieniem

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

przetarg nieograniczony

         12 195,12 zł 

Wykonanie i dostwa materiałów 

promocyjnych w ramach 

promocji odnawialnych źródeł 

energii na terenie wojewodztwa 

podkarpackiego podczas 

kampanii szkoleniowo - 

edukacyjnych i informacyjnych

Departament 

Ochrony Środowiska
II-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

przetarg nieograniczony

           8 130,08 zł 

DOSTAWY



Dostawa gadżetów 

promocyjnych

Biuro Informacji o 

Funduszach 

Europejskich

III kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

przetarg nieograniczony

         36 586,00 zł 

Materiały reklamowe

Departament 

Rozwoju 

Regionalnego

I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

przetarg nieograniczony

         56 911,00 zł 

Wykonanie wybranych nośników 

promocji (druk publikacji, 

produkcja materiałów 

promocyjnych itp.)

Departament 

Promocji i 

Współpracy 

Gospodarczej

II, III kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

przetarg nieograniczony

406 504,00 zł      

Zakup gadżetów promocyjnych  

dla potrzeb realizacji/promocji 

programu PL-SK

Departament 

Promocji i 

Współpracy 

Gospodarczej

I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

przetarg nieograniczony

15 447,16 zł        

Dostawa wydawnictw 

promocyjnych, albumy, książki, 

przewodniki, informatory, mapy 

administracyjno-turystyczne, 

atlasy samochodowe, rowerowe, 

inne wydawnictwa

Departament 

Promocji i 

Współpracy 

Gospodarczej

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

przetarg nieograniczony

         40 650,41 zł 

Wykonanie roll-upa

Departament 

Promocji i 

Współpracy 

Gospodarczej

I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

przetarg nieograniczony

              447,00 zł 

Zakup dużych i trwałych 

elementów systemu identyfikacji 

wizualnej województwa 

podkarpackiego, wykonanie 

systemów pneumatycznych wraz 

z nadrukiem logo województwa 

podkarpackiego

Departament 

Promocji i 

Współpracy 

Gospodarczej

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

przetarg nieograniczony

         40 650,41 zł 

Zakup nośników  i ich elementów 

służących właściwej ekspozycji 

oraz eksloatacji systemu 

identyfikacji wizualnej 

województwa podkarpackiego 

Departament 

Promocji i 

Współpracy 

Gospodarczej

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

przetarg nieograniczony

         32 520,33 zł 

Zakup nośników  i ich elementów 

służących właściwej ekspozycji 

oraz eksloatacji systemu 

identyfikacji wizualnej 

województwa podkarpackiego 

Departament 

Promocji i 

Współpracy 

Gospodarczej

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

przetarg nieograniczony

         16 260,16 zł 

Dostawa materiałów 

promocyjnych, gadżetów z logo i 

herbem województwa, 

upominków okolicznościowych

Departament 

Promocji i 

Współpracy 

Gospodarczej

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

przetarg nieograniczony

         36 585,37 zł 

Dostawa materiałów 

brandingowych i 

wystawienniczych

Departament 

Zarządzania RPO
I lub II kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

przetarg nieograniczony

         20 000,00 zł 

      843 037,04 zł 

Zakup i dostawa infrastruktury

Departament Kultury i 

Ochrony Dziedzictwa 

Narodowego

II kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

przetarg nieograniczony

      700 000,00 zł 

Dostawa sprzętu 

komputerowego i biurowego 

wraz z oprogramowaniem

Departament 

Rozwoju 

Regionalnego

II kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

przetarg nieograniczony

         33 334,00 zł 

Łączna, orientacyjna wartość zamówień wynosi:



Dostawa dodatkowych modułów 

i macierzy z pamięciami 

zewnętrznymi (twardych dysków) 

do zapisu obrazu w systemie 

nadzoru wizyjnego Urzędu

Biuro Ochrony 

Informacji Niejawnych
I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

przetarg nieograniczony

         25 000,00 zł 

Dostawa sprzętu  

komputerowego 

Departament 

Organizacyjno-

Prawny

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

przetarg nieograniczony

           4 065,04 zł 

Dostawa sprzętu, 

oprogramowania, i akcesoriów 

komputerowych

Departament 

Organizacyjno-

Prawny

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

przetarg nieograniczony

   1 500 000,00 zł 

Dostawa urządzeń drukujących, 

skanujących

Departament 

Organizacyjno-

Prawny

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

przetarg nieograniczony

      600 000,00 zł 

Dostawa sprzętu 

informatycznego
Kancelaria Zarządu I-II kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

przetarg nieograniczony

         15 000,00 zł 

Dostawa sprzętu 

komputerowego i 

oprogramowania 

informatycznego

Departament 

Organizacyjno-

Prawny

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

przetarg nieograniczony

      569 105,69 zł 

Dostawa systemu zarządzania 

wydrukiem

Departament 

Organizacyjno-

Prawny

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

przetarg nieograniczony

      500 000,00 zł 

Dostawa sprzętu pomiarowego i 

informatycznego

Departament 

Rolnictwa, Geodezji i 

Gospodarki Mieniem

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

przetarg nieograniczony

      130 000,00 zł 

Dostawa sprzętu 

komputerowego

Biuro "Oddział 

Programu Współpracy 

Transgranicznej 

POLSKA-BIAŁORUŚ-

UKRAINA 2014-2020 

w Rzeszowie

II-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

przetarg nieograniczony

         17 000,00 zł 

Dostawa drukarki

Biuro "Oddział 

Programu Współpracy 

Transgranicznej 

POLSKA-BIAŁORUŚ-

UKRAINA 2014-2020 

w Rzeszowie

II-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

przetarg nieograniczony

         10 100,00 zł 

Dostawa komputerów 

przenośnych z niezbędnym 

wyposażeniem oraz 

oprogramowaniem

Departament 

Programów Rozwoju 

Obszarów Wiejskich

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

przetarg nieograniczony

           5 691,06 zł 

   4 109 295,79 zł 

Dostawa biletów lotniczych

Departament Kultury i 

Ochrony Dziedzictwa 

Narodowego

I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

przetarg nieograniczony

         36 000,00 zł 

Dostawa biletów lotniczych

Departament 

Organizacyjno - 

Prawny

I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

przetarg nieograniczony

      600 000,00 zł 

      636 000,00 zł 

Wykonanie stałej ekspozycji 

promocyjnej województwo w 

CWK – G2A Arena oraz 

wykonanie i dostawa systemów 

wystawienniczych

Departament 

Promocji i 

Współpracy 

Gospodarczej

II, III kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

przetarg nieograniczony

406 504,00 zł      

406 504,00 zł      

Łączna, orientacyjna wartość zamówień wynosi:

Łączna, orientacyjna wartość zamówień wynosi:

Łączna, orientacyjna wartość zamówień wynosi:



Dostawa kwiatów

Departament Kultury i 

Ochrony Dziedzictwa 

Narodowego

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

ustawy nie stosuje się do 

zamówień i konkursów, 

których wartość nie 

przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro

           3 750,00 zł 

Dostawa kwiatów, wiązanek i 

zniczy na uroczystości 

państwowe, patriotyczne i inne 

wydarzenia organizowane przez 

Zarząd Województwa

Kancelaria Zarządu I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

ustawy nie stosuje się do 

zamówień i konkursów, 

których wartość nie 

przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro

         18 400,00 zł 

Dostawa zestawów miodów 

regionalnych
Kancelaria Zarządu I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

ustawy nie stosuje się do 

zamówień i konkursów, 

których wartość nie 

przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro

           6 481,00 zł 

Dostawa czekoladek 

regionalnych
Kancelaria Zarządu I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

ustawy nie stosuje się do 

zamówień i konkursów, 

których wartość nie 

przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro

           6 481,00 zł 

Dostawa regionalnych artykułów 

szklanych
Kancelaria Zarządu I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

ustawy nie stosuje się do 

zamówień i konkursów, 

których wartość nie 

przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro

         12 195,12 zł 

Dostawa produktów 

regionalnych - kosmetyki 

Uzdrowiska Rymanów

Kancelaria Zarządu I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

ustawy nie stosuje się do 

zamówień i konkursów, 

których wartość nie 

przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro

           4 629,00 zł 

Zakup upominków i artukułów 

regionalnych (miody, suszone 

owoce,  szkło, rękodzieło 

artystyczne itp..)

Departament 

Promocji i 

Współpracy 

Gospodarczej

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

ustawy nie stosuje się do 

zamówień i konkursów, 

których wartość nie 

przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro

         24 390,24 zł 



Zakup dyktafonu cyfrowego

Departament 

Promocji i 

Współpracy 

Gospodarczej

I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

ustawy nie stosuje się do 

zamówień i konkursów, 

których wartość nie 

przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro

           1 074,00 zł 

Dostawa dyktafonu i aparatu 

fotograficznego służących do 

sporządzania dokumentacji 

związanej z realizacją spotkań 

zespołów, forów i innych 

gremiów

Departament 

Rozwoju 

Regionalnego

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

ustawy nie stosuje się do 

zamówień i konkursów, 

których wartość nie 

przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro

           6 505,00 zł 

Dostawa aparatu fotograficznego

Biuro "Oddział 

Programu Współpracy 

Transgranicznej 

POLSKA-BIAŁORUŚ-

UKRAINA 2014-2020 

w Rzeszowie

II, III kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

ustawy nie stosuje się do 

zamówień i konkursów, 

których wartość nie 

przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro

           4 900,00 zł 

Dostawa materiałów biurowych

Departament 

Programów Rozwoju 

Obszarów Wiejskich

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

przetarg nieograniczony

           8 130,08 zł 

Dostawa materiałów biurowych 

oraz  sprzętu biurowego

Departament 

Programów Rozwoju 

Obszarów Wiejskich

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

przetarg nieograniczony

           8 130,08 zł 

Dostawa materiałów biurowych

Biuro Informacji o 

Funduszach 

Europejskich

III, IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

przetarg nieograniczony

         20 325,00 zł 

Dostawa materiałów biurowych 

Biuro "Oddział 

Programu Współpracy 

Transgranicznej 

POLSKA-BIAŁORUŚ-

UKRAINA 2014-2020 

w Rzeszowie

II, III kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

przetarg nieograniczony

           2 000,00 zł 

Dostawa papieru do drukarek i 

kserokopiarek na poterzeby 

Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego w 

Rzeszowie

Departament 

Organizacyjno - 

Prawny

I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

przetarg nieograniczony

         81 300,81 zł 

Dostawa materiałów biurowych

Departament 

Organizacyjno - 

Prawny

I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

przetarg nieograniczony

         30 081,30 zł 

      149 967,27 zł 

Dostawa tonerów na potrzeby 

Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego w 

Rzeszowie

Departament 

Organizacyjno - 

Prawny

I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

przetarg nieograniczony

      601 626,02 zł 

Dostawa tonerów do drukarki

Biuro "Oddział 

Programu Współpracy 

Transgranicznej 

POLSKA-BIAŁORUŚ-

UKRAINA 2014-2020 

w Rzeszowie

II, III kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

przetarg nieograniczony

           3 000,00 zł 

Łączna, orientacyjna wartość zamówień wynosi:



Dostawa tonerów do drukarek i 

materiałów eksploatacyjnych

Biuro Informacji o 

Funduszach 

Europejskich

III kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

przetarg nieograniczony

         20 326,00 zł 

Dostawa tonerów do drukarek , 

kserokopiareki urządzeń 

wielofunkcyjnych

Departament 

Organizacyjno-

Prawny

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

przetarg nieograniczony

      406 504,06 zł 

   1 031 456,08 zł 

Dostawa wydawnictwa 

Sekocenbud

Departament 

Programów Rozwoju 

Obszarów Wiejskich

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

ustawy nie stosuje się do 

zamówień i konkursów, 

których wartość nie 

przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro

              500,00 zł 

Dostawa publikacji książkowych 

niezbędnych do świadczenia 

usług informacyjnych pro - 

eksport i pro - biz przez Centrum 

Obsługi Inwestorów i 

Eksporterów Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego

Departament 

Rozwoju 

Regionalnego

I, II kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

ustawy nie stosuje się do 

zamówień i konkursów, 

których wartość nie 

przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro

              952,00 zł 

Dostawa publikacji książkowych 

na potrzeby prowadzenia 

procesu programowania rozwoju 

społeczno-gospodarczego 

województwa

Departament 

Rozwoju 

Regionalnego

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

ustawy nie stosuje się do 

zamówień i konkursów, 

których wartość nie 

przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro

           4 066,00 zł 

Dostawa tabliczek 

informacyjnych do Lokalnych 

Punktów Informacyjnych

Biuro Informacji o 

Funduszach 

Europejskich

II kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

ustawy nie stosuje się do 

zamówień i konkursów, 

których wartość nie 

przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro

           5 691,00 zł 

Dostawa artykułów spożywczych 

i napoi na potrzebyorganizacji 

spotkań informacyjnych i szkoleń 

dla beneficjentów

Biuro Informacji o 

Funduszach 

Europejskich

III kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

ustawy nie stosuje się do 

zamówień i konkursów, 

których wartość nie 

przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro

         36 586,00 zł 

Dostawa przyłącza do nośnika 

typu Citylight do sieci

Biuro Informacji o 

Funduszach 

Europejskich

II kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

ustawy nie stosuje się do 

zamówień i konkursów, 

których wartość nie 

przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro

           5 691,00 zł 

Łączna, orientacyjna wartość zamówień wynosi:



Dostawa ekspesu do kawy

Biuro "Oddział 

Programu Współpracy 

Transgranicznej 

POLSKA-BIAŁORUŚ-

UKRAINA 2014-2020 

w Rzeszowie

II-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

ustawy nie stosuje się do 

zamówień i konkursów, 

których wartość nie 

przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro

           3 400,00 zł 

Dostawa ekspresów do kawy

Departament 

Organizacyjno-

Prawny

II kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

ustawy nie stosuje się do 

zamówień i konkursów, 

których wartość nie 

przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro

         10 000,00 zł 

Dostawa kuchenki mikrofalowej

Biuro "Oddział 

Programu Współpracy 

Transgranicznej 

POLSKA-BIAŁORUŚ-

UKRAINA 2014-2020 

w Rzeszowie

II-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

ustawy nie stosuje się do 

zamówień i konkursów, 

których wartość nie 

przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro

              600,00 zł 

Dostawa stolika składanego, 

plenerowego wraz z krzesłami 

Biuro "Oddział 

Programu Współpracy 

Transgranicznej 

POLSKA-BIAŁORUŚ-

UKRAINA 2014-2020 

w Rzeszowie

I-II kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

ustawy nie stosuje się do 

zamówień i konkursów, 

których wartość nie 

przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro

              600,00 zł 

Dostawa foteli biurowych

Departament 

Programów Rozwoju 

Obszarów Wiejskich

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

ustawy nie stosuje się do 

zamówień i konkursów, 

których wartość nie 

przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro

           3 658,54 zł 

Dostawa mebli biurowych

Departament 

Organizacyjno-

Prawny

II kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

ustawy nie stosuje się do 

zamówień i konkursów, 

których wartość nie 

przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro

         30 000,00 zł 

Dostawa materiałów 

eksploatacyjnych do 

samochodów służbowych

Departament 

Programów Rozwoju 

Obszarów Wiejskich

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

ustawy nie stosuje się do 

zamówień i konkursów, 

których wartość nie 

przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro

           4 065,04 zł 



Kampania informacyjno-

edukacyjna "Rola pszczół 

miodnych w zachowaniu 

bioróżnorodności w rolnictwie" - 

dostawa nagród dla pszczelarzy 

w postaci sprzętu pszczelarskiego

Departament 

Rolnictwa, Geodezji i 

Gospodarki Mieniem

II-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

ustawy nie stosuje się do 

zamówień i konkursów, 

których wartość nie 

przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro

           9 756,09 zł 

Zakup nagród Marszałka 

Województwa Podkarpackiego 

(vouchery) pn. "NGO Wysokich 

Lotów"

Kancelaria Zarządu IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

ustawy nie stosuje się do 

zamówień i konkursów, 

których wartość nie 

przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro

         25 000,00 zł 

Dostawa nagród dla uczestników 

konkursu w ramach wydarzenia 

"Przy Wiellkanocnym Stole"

Departament 

Rolnictwa, Geodezji i 

Gospodarki Mieniem

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

ustawy nie stosuje się do 

zamówień i konkursów, 

których wartość nie 

przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro

           1 626,01 zł 

Dostawa nagród dla uczestników 

konkursu w ramach wydarzenia 

"Na Kulinarnym Szlaku 

Wschodniej Polski"

Departament 

Rolnictwa, Geodezji i 

Gospodarki Mieniem

I-IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

ustawy nie stosuje się do 

zamówień i konkursów, 

których wartość nie 

przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro

           4 065,04 zł 

Dostawa paliwa płynnego do 

samochodu służbowego

Biuro Informacji o 

Funduszach 

Europejskich

IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

przetarg nieograniczony

           9 800,00 zł 

Dostawa paliw płynnych

Departament 

Organizacyjno-

Prawny

IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

przetarg nieograniczony

      390 000,00 zł 

      399 800,00 zł 

Dostawa samochodów 

służbowych

Departament 

Organizacyjno-

Prawny

III kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

przetarg nieograniczony

      250 000,00 zł 

      250 000,00 zł 

Zakup szaf metalowych
Biuro Ochrony 

Informacji Niejawnych
I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

ustawy nie stosuje się do 

zamówień i konkursów, 

których wartość nie 

przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro

         20 000,00 zł 

Dostawa szaf metalowych

Departament 

Organizacyjno-

Prawny

I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

ustawy nie stosuje się do 

zamówień i konkursów, 

których wartość nie 

przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro

         34 000,00 zł 

Łączna, orientacyjna wartość zamówień wynosi:

Łączna, orientacyjna wartość zamówień wynosi:



Ddostawa regałów metalowych

Departament 

Organizacyjno-

Prawny

III kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

ustawy nie stosuje się do 

zamówień i konkursów, 

których wartość nie 

przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro

           8 000,00 zł 

Dostawa niszczarek

Departament 

Organizacyjno-

Prawny

I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

ustawy nie stosuje się do 

zamówień i konkursów, 

których wartość nie 

przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro

         18 000,00 zł 

Dostawa i montaż szlabanów

Departament 

Organizacyjno-

Prawny

II kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

ustawy nie stosuje się do 

zamówień i konkursów, 

których wartość nie 

przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro

         25 000,00 zł 

Dostaw opon letnich

Departament 

Organizacyjno-

Prawny

I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

ustawy nie stosuje się do 

zamówień i konkursów, 

których wartość nie 

przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro

         24 000,00 zł 

Dostawa opon zimowych

Departament 

Organizacyjno-

Prawny

III kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

ustawy nie stosuje się do 

zamówień i konkursów, 

których wartość nie 

przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro

         18 000,00 zł 

Dostawa dodatkowych 

plombownic

Biuro Ochrony 

Informacji Niejawnych
I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

ustawy nie stosuje się do 

zamówień i konkursów, 

których wartość nie 

przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro

           1 000,00 zł 

Dostawa maszyny  czyszcząco-

sprzatajacej

Departament 

Organizacyjno-

Prawny

IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

ustawy nie stosuje się do 

zamówień i konkursów, 

których wartość nie 

przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro

         20 000,00 zł 



Wykonanie ozdoby świątecznej 

(montaż oraz demontaż choinki

Departament 

Organizacyjno-

Prawny

IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

ustawy nie stosuje się do 

zamówień i konkursów, 

których wartość nie 

przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro

         26 000,00 zł 

Dostawa i montaż  urządzeń 

nadzoru wizyjnego (kamer) w 

budynku Urzędu przy ul. Lisa-Kuli 

13                                i 

zsynchronizowanie ich z 

systemem centralnym w 

budynku głównym 

Biuro Ochrony 

Informacji Niejawnych
I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

ustawy nie stosuje się do 

zamówień i konkursów, 

których wartość nie 

przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro

           5 000,00 zł 

Dostawa i montaż dodatkowych 

kamer o wyższej rozdzielczości (w 

tym zewnętrznych), kamer na 

podczerwień oraz nowych kamer

Biuro Ochrony 

Informacji Niejawnych
I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

ustawy nie stosuje się do 

zamówień i konkursów, 

których wartość nie 

przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro

           3 000,00 zł 

Dostawa grawertonów dla 

odznaczonych Odznaka 

Honorowa Zasłużony dla 

Województwa Podkarpackiego

Kancelaria Zarządu III kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

ustawy nie stosuje się do 

zamówień i konkursów, 

których wartość nie 

przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro

           1 200,00 zł 

Dostawa statuetek z 

grawertonem dla laureatów 

Nagrody Marszałka 

Województwa Podkarpackiego 

pn. "NGO Wysokich Lotów

Kancelaria Zarządu IV kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

ustawy nie stosuje się do 

zamówień i konkursów, 

których wartość nie 

przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro

           2 900,00 zł 

Materiały instruktażowe dot. 

Funkcjonowania  PPWB

Departament 

Rozwoju 

Regionalnego

I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

ustawy nie stosuje się do 

zamówień i konkursów, 

których wartość nie 

przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro

         39 025,00 zł 

Dostawa środków czystości

Departament 

Organizacyjno - 

Prawny

I kwartał 26.01.2018 r.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

ustawy nie stosuje się do 

zamówień i konkursów, 

których wartość nie 

przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro

         79 674,80 zł 



PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
NAZWA 

DEPARTAMENTU

PRZEWIDYWANY 

TERMIN WSZCZĘCIA 

POSTĘPOWANIA

DATA WPROWADZENIA 

DO PLAU ZAMÓWIEŃ

PRZEWIDYWANY TRYB LUB 

INNA PROCEDURA 

UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

ORIENTACYJNA WARTOŚĆ 

ZAMÓWIENIA

Konserwacja i malowanie  

elewacji  (prace  

wysokościowe)

Departament 

Organizacyjno - 

Prawny

II kwartał 26.01.2018 r.

Art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - 

przetarg nieograniczony

130 000,00 zł                   

130 000,00 zł                   

ROBOTY BUDOWLANE

Łączna, orientacyjna wartość zamówień wynosi:


