
ZATWIERDZAM

Kanclerz

mgr inż. Mariusz Miler

……………………………….

osoba sporządzająca:  Małgorzata Rewucka

PLAN ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH POLITECHNIKI GDAŃSIEJ NA 2023 ROK KORETKTA NR 2 

B. Zamówienia pozostałe

lp. Kategoria Opis kategorii
Szczegółowy zakres przedmiotu 

zamówienia**
 Wartość netto PLN SUMA Jednostka

Nr 

korekty

1 2 3 4 7 8 10 11

1 DOSTAWY

2
krążki do analiz 500,00 zł                      WILIS

3 Tlenki, azotyny i węglany 4 000,00 zł                   WFTIMS

4 Aceton 100,00 zł                      

WILIS

5 Czterochloroetylen 3 000,00 zł                   WILIS

6 Denaturat 1 500,00 zł                   WILIS

7 Woda demineralizowana 1 000,00 zł                   WILIS

8 3 400,00 zł                   WFTIMS

9 żelatyna o czystości medycznej 2 000,00 zł                   WIMIO

10 proszek nanohydroksyapatytu 5 000,00 zł                   WIMIO

11
trawione mikrostruktury w podłożach z 

diamentu domieszkowanego borem

140 000,00 zł               

WETI 1

12
trawione mikrostruktury w krzemie 

monokrystalicznym Si

41 000,00 zł                 

WETI 1

197 000,00 zł                  

Produkty chemiczne inne niż 

odczynniki przeznaczone do 

dydaktyki

Produkty chemiczne inne niż 

odczynniki przeznaczone do 

badań naukowych

data sporządzenia: 27.02.2023 r.

4 500,00 zł                      



13
dostawa PIXu do biologicznej oczyszczalni 

ścieków
600,00 zł                      

CHR

14 chemiczne produkty grzybobójcze 1 000,00 zł                   CZ

15 sole i inne preparaty do fontanny 3 000,00 zł                   CL

16
płyny hydrauliczne, chłodnicze, produkty 

antykorozyjne
2 000,00 zł                   

CL

17 specjalistyczna chemia basenowa 20 000,00 zł                 CSA

18 chemikalia do uzdatniania wody basenowej 100 000,00 zł               CSA

19

20
pożywki pełne do hodowli komórek ssaczy, 

trypsyna, chymotrypsyna, BSA, HSA, 

antybiotyki, PBS

40 000,00 zł                 WETI

21

media hodowlane (pożywki) do badań 

biologicznych

                    7 000,00 zł 

WIMIO

22

pożywki hodowlane, odczynniki do testów 

MTT, ALP i LDH, odczynniki do utrwalania i 

barwienia  struktur komórkowych itp.

12 500,00 zł                 

WIMIO

Produkty chemiczne na potrzeby 

gospodarcze

Chemikalia do basenów

Oczynniki do badań naukowych

6 600,00 zł                      

120 000,00 zł                  

Odczynniki do biologii komórkowej 

Komórki oraz odczynniki i 

specyficzne mieszaniny 

odczynników przeznaczone do 

pracy z komórkami. Odczynniki 

chemiczne oraz mieszaniny 

odczynników, które nie 

posiadają zanieczyszczeń 

mogących w sposób 

niekontrolowany wpłynąć na 

procesy życiowe komórek. 

Odczynniki chemiczne oraz 

mieszaniny odczynników 

umożliwiające hodowle 

komórek w ściśle 

zdefiniowanych oraz 

kontrolowanym środowisku.

110 870,00 zł                  



23

Zestaw do izolacji i oczyszczania 

plazmidowego DNA metodą Gel-

OutMicrococcus lysodeikticus ATCC,

pożywka (DMEM - high glucose) 6 x 500 mL

sól fizjologiczna (PBS) 6 x 500 mL

płodowa surowica bydlęca (FBS) 500 mL

antybiotyki do hodowli (Pen-Strep) 100 mL

aminokwasy endogenne 100 mL

trypsyna 500 mL

Trypan Blue (barwnik do liczenia komórek) 

20 mL

kit do wykrywania mykoplazmy

filtry do sterylizacji (150 sztuk)

CAA assay kit (kit do okreslania aktywności 

przeciwutleniającej) 50 000,00 zł                 WCH

24
Pożywki i składowe pożywek do hodowli 

komórkowych i mikrobiologicznych - 

Endothelial Cell rowth medium, Growth 

medium MV Supplement 1 370,00 zł                   CTT 2

25
Odczynniki do izolacji kwasów 

nukleinowych RNA i DNA
5 000,00 zł                   

WILIS

26

polimerazy DNA, sondy oligonukleotydowe, 

znaczniki fluorescencyjne, BSA, glicerol, 

enzymy restrykcyjne, oligonukleotydy oraz 

ich pochodne

70 000,00 zł                 WETI

Odczynniki do biologii 

molekularnej 

Odczynniki oraz mieszaniny 

odczynników przeznaczone do 

pracy z wyizolowanym 

materiałem pochodzenia 

biologicznego. Odczynniki oraz 

mieszaniny odczynników nie 

posiadają zanieczyszczeń, 

które mogą wchodzić w reakcje 

z badanym materiałem 

zaburzając wyniki 

prowadzonych doświadczeń na 

materiale izolowanym z żywych 

organizmów.

105 000,00 zł                  

Odczynniki do biologii komórkowej 

Komórki oraz odczynniki i 

specyficzne mieszaniny 

odczynników przeznaczone do 

pracy z komórkami. Odczynniki 

chemiczne oraz mieszaniny 

odczynników, które nie 

posiadają zanieczyszczeń 

mogących w sposób 

niekontrolowany wpłynąć na 

procesy życiowe komórek. 

Odczynniki chemiczne oraz 

mieszaniny odczynników 

umożliwiające hodowle 

komórek w ściśle 

zdefiniowanych oraz 

kontrolowanym środowisku.

110 870,00 zł                  



27

kDNA, enzymy, N,N,N′,N′-

Tetramethylethylenediamine,

DL-Dithiothreitol, 

Acrylamide/Bis-acrylamide,  

kit do izolacji RNA

kit do odwrotnej transkrypcji

DNAse I kit

Sybr Green Mastermix

Startery nukleotydowe 30 000,00 zł                 WCH

28

CRP, interleukiny, białka wirusowe 

modyfikowane oraz natywne lub z 

modyfikacjami chemicznymi, przeciwciała 

mono oraz poliklonalne 

50 000,00 zł                 WETI

29
Monoklonalne lub poliklonalne przeciwciała 

pierwszporzędowe, drugorzędowe 

przeciwciała i surowica ośla.

8 510,00 zł                   CTT

30
znaczniki fluorescencyjne, znaczniki 

bioluminescencyjne 

20 000,00 zł                 WETI

Rekombinowane białka oraz 

peptydy 

Wysoceoczyszczone 

odczynniki otrzymane z 

materiału biologicznego lub 

otrzymane metodami 

rekombinacyjnymi lub drogą 

zaawansowanych syntez 

chemicznych do specyficznego 

zastosowania. Odczynniki nie 

posiadające zanieczyszczeń, 

które na miały by wpływ na 

specyficzność 

przeprowadzanych reakcji 

chemicznych lub rozpoznania i 

oddziaływana z celami 

molekularnymi.

Odczynniki do izolacji, 

wykrywania oraz znakowania 

cząstek

Odczynniki oraz mieszaniny 

odczynników przeznaczone do 

izolacji materiału pochodzenia 

biologicznego lub do 

wykrywania obecności 

cząsteczek pochodzenia 

biologicznego lub do 

znakowania cząsteczek 

pochodzenia biologicznego. 

Odczynniki oraz mieszaniny 

odczynników nie posiadające 

zanieczyszczeń, które nie 

powodują dezaktywacji lub 

zniszczenie struktury 

izolowanych materiałów. 

Odczynniki oraz mieszaniny 

odczynników nie posiadające 

zanieczyszczeń, które wpływały 

by na wykrywanie materiałów 

pochodzenia biologicznego. 

Odczynniki oraz mieszaniny 

odczynników w tym izotopy lub 

związki chemiczne zawierające 

izotopy, które umożliwiają 

specyficzne znakowanie 

Odczynniki do biologii 

molekularnej 

Odczynniki oraz mieszaniny 

odczynników przeznaczone do 

pracy z wyizolowanym 

materiałem pochodzenia 

biologicznego. Odczynniki oraz 

mieszaniny odczynników nie 

posiadają zanieczyszczeń, 

które mogą wchodzić w reakcje 

z badanym materiałem 

zaburzając wyniki 

prowadzonych doświadczeń na 

materiale izolowanym z żywych 

organizmów.

105 000,00 zł                  

58 510,00 zł                    

33 300,00 zł                    



31

Zestaw do izolacji plazmidowego DNA z E. 

coli, zestaw do izolacji genomowegoo DNA 

z komórek grzybowych, 10 000,00 zł                 WCH

32

membrany 3 300,00 zł                   CTT 2

33 wzorce chemiczne 5 000,00 zł                   

WILIS

34
standardy metabolitów oraz ich 

deutwerowane analogi 

20 000,00 zł                 WETI

35
Zestaw do oznaczania homocysteiny 30 000,00 zł                 WCH

Odczynniki do izolacji, 

wykrywania oraz znakowania 

cząstek

Odczynniki oraz mieszaniny 

odczynników przeznaczone do 

izolacji materiału pochodzenia 

biologicznego lub do 

wykrywania obecności 

cząsteczek pochodzenia 

biologicznego lub do 

znakowania cząsteczek 

pochodzenia biologicznego. 

Odczynniki oraz mieszaniny 

odczynników nie posiadające 

zanieczyszczeń, które nie 

powodują dezaktywacji lub 

zniszczenie struktury 

izolowanych materiałów. 

Odczynniki oraz mieszaniny 

odczynników nie posiadające 

zanieczyszczeń, które wpływały 

by na wykrywanie materiałów 

pochodzenia biologicznego. 

Odczynniki oraz mieszaniny 

odczynników w tym izotopy lub 

związki chemiczne zawierające 

izotopy, które umożliwiają 

specyficzne znakowanie 

55 000,00 zł                    

33 300,00 zł                    

Odczynniki do detekcji oraz 

diagnostyki

Odczynniki oraz mieszaniny 

odczynników przeznaczone do 

precyzyjnego oznaczania 

pochodzenia materiału 

biologicznego, precyzyjnego 

oznaczania ilości określonych 

związków izolowanych z 

materiału biologicznego. 

Odczynniki oraz mieszaniny 

odczynników nie posiadające 

zanieczyszczeń, które mogą 

wpłynąć na identyfikację 

pochodzenia materiału 

biologicznego lub precyzyjne 

oznaczenie jego ilości. 

Odczynniki oraz mieszaniny 



36 bufory do kalibracji pH 5 500,00 zł                   

WILIS

37 testy kuwetowe 584 480,00 zł               

WILIS

38 odczynniki chemiczne 41 000,00 zł                 

WILIS

39

Chromian potasu opak. 1kg, cz.d.a.

Siarczan srebra opak. 250g, cz.d.a. 

Kwas siarkowy opak. 1L, cz.d.a.

Nadtlenek wodoru 30%, opak. 1L  
2 600,00 zł                   

WILIS

40
Odczynniki do badań laboratoryjnych w 

postaci testów kuwetowych, odczynniki o 

czystości analitycznej

36 000,00 zł                 

WILIS

Podstawowe związki chemiczne 

do zastosowań laboratoryjnych

Odczynniki chemiczne do 

prowadzenia podstawowych lub 

średnio zaawansowanych 

eksperymentów badawczych, w 

których sama czystość i/lub 

skład zanieczyszczeń nie mają 

istotnego wpływu na kierunek i 

zamierzony cel doświadczenia. 

Do grupy tej zaliczamy również 

gotowe substancje lub 

mieszaniny o określonym, 

ustandaryzowanym składzie 

służące do kalibracji, 

wzorcowania lub utrzymaniu 

powtarzalności badań.

811 470,00 zł                  



41
Odczynniki do ekperymentów (kwasy, sole 

azotu, potasu)
3 000,00 zł                   

WILIS

42
Wzorce CRM, roztwory kalibracyjne do 

sond pH i jonoselektywnych, kalibracja do 

XRF

10 000,00 zł                 

WILIS

43
Odczynniki do badań związków azotu, 

fosforu, materii organicznej, odczynniki w 

postaci kwasów, soli

10 000,00 zł                 

WILIS

44
aceton, acetonitryl, metanol, etanol, DMSO, 

THF, heksan, octan etylu, kwas mrówkowy, 

kwas ocotwy czystości LC-MS  

20 000,00 zł                 WETI

45

alkohol etylowy bezwodny,wodorotlenek 

sodu, jodek potasu, azotany, fluorek sodu, 

dimetyloglioksym, alkohol izoamylowy, 

siarczan magnezu, nadtlenek wodoru, kwas 

malonowy, kwasy nieorganiczne, 

organiczne, rozpuszczalniki organiczne w 

tym alkohole, sole metali i inne podstawowe 32 500,00 zł                 WFTIMS

46

azotan srebra 500,00 zł                      

WIMIO

Podstawowe związki chemiczne 

do zastosowań laboratoryjnych

Odczynniki chemiczne do 

prowadzenia podstawowych lub 

średnio zaawansowanych 

eksperymentów badawczych, w 

których sama czystość i/lub 

skład zanieczyszczeń nie mają 

istotnego wpływu na kierunek i 

zamierzony cel doświadczenia. 

Do grupy tej zaliczamy również 

gotowe substancje lub 

mieszaniny o określonym, 

ustandaryzowanym składzie 

służące do kalibracji, 

wzorcowania lub utrzymaniu 

powtarzalności badań.

811 470,00 zł                  



47

podstawowe odczynniki chemiczne (m.in. 

chlorek sodu, chlorek potasu, wodorotlenek 

sodu, mocznik i inne)

2 500,00 zł                   

WIMIO

48

odczynniki chemiczne, tj.tlenek magnezu, 

fosforan potasu, fosforan sodu, fosforan 

amonu, alginian sodu, chitozan, guma 

ksantanowa, boraks, węglan wapnia itp.

8 500,00 zł                   

WIMIO

49

Metanol, Etanol, kwas octowy, aceton, 

izopropanol Czda 0,1 N AgNO3 (tzw. 

fixanal)  

 aceton (2 L) 

 eter etylowy (6L) 

 eter naftowy (6L) 

 Heksan ACS (2,5 L) 

 kwas borowy (2 kg) 

 kwas siarkowy (2 L) 

 metanol (2,5 L) 

 NaOH (3 kg) 

 0,1 M mianowany chromian potasu 1L 

 Odczynnik Bertranda I 500 mL(roztwór do 

oznaczania sacharydów) 

 Odczynnik Bertranda II 500 mL(roztwór do 

oznaczania sacharydów) 

 Odczynnik Bertranda III 500 mL(roztwór do 

oznaczania sacharydów) 50 000,00 zł                 WCH

50
isopropyl, pentanediol 4 890,00 zł                   CTT 2

Podstawowe związki chemiczne 

do zastosowań laboratoryjnych

Odczynniki chemiczne do 

prowadzenia podstawowych lub 

średnio zaawansowanych 

eksperymentów badawczych, w 

których sama czystość i/lub 

skład zanieczyszczeń nie mają 

istotnego wpływu na kierunek i 

zamierzony cel doświadczenia. 

Do grupy tej zaliczamy również 

gotowe substancje lub 

mieszaniny o określonym, 

ustandaryzowanym składzie 

służące do kalibracji, 

wzorcowania lub utrzymaniu 

powtarzalności badań.

811 470,00 zł                  



51
aceton, acetonitryl, metanol, etanol, DMSO, 

THF, heksan, octan etylu, kwas mrówkowy, 

kwas ocotwy czystości LC-MS

15 500,00 zł                 WETI

52 1 500,00 zł                   WFTIMS

53
20 000,00 zł                 WCH

54

odczynniki do badań AOP, gazy  

techniczne wysokiej czystości (Hel, wodór 

powietrze syntetyczne ), rozpuszczalniki 

wysokiej czystości do HPLC, substancje 

wzorcowe do chromatografii

16 000,00 zł                 

WILIS

55

wzorce wybranych pestycydów, ftalanów i 

WWA oraz ich izotopowane 

pochodne,rozpuszczalniki, np.acetonit,  

metanol, dichlorommetan, heksan 

(czystosci MS)

23 000,00 zł                 

WILIS

Odczynniki chemiczne o czystości 

nieanalitycznej

                    37 000,00 zł 

Odczynniki chemiczne do 

wysokowyspecjalizowanych 

zastosowań badawczych

Odczynniki chemiczne, których 

zastosowanie wyraźnie 

wskazuje na 

wysokowyspecjalizowany 

charakter eksperymentu 

badawczego. W grupie tej 

istotne są wszystkie parametry 

określonego związku takie jak 

np. specjalna, określona 

czystość, najczęściej wysoka 

lub bardzo wysoka i/lub sam 

skład pozostałych 

zanieczyszczeń

255 380,00 zł                  

Odczynniki chemiczne, których 

czystość określa się poniżej 

kategorii "analitycznej", czy "do 

syntezy", np. "techniczny", 

"oczyszczony". Ich charakter 

zastosowania określić należy 

jako wstępny bądź 

uzupełniający w 

eksperymentach chemicznych 

jak np. mycie, płukanie, 

odkażanie, tworzenie 



56

Trudne do wyspecyfikowania na daną 

chwilę, zgodnie z potrzebami (głównie 

odczynniki tiolowe, aminy) / materiały 2D / 

Mediatory redox (wysokiej czystości 

specjalistyczne sole oraz sole 

rozpuszczone w odpowiednim 

rozpuszczalników będące mediatorem 

redox, czyli elektrolitem utleniającym się i 

redukującym pod wpływem zmiany 

potencjału elektrody roboczej. Przykładowe 

pary redoks:  heksacyjanożelazian(III) 

potasu; K3Fe(CN)6 + K4[Fe(CN)6] 

heksacyjanożelazian(II) potasu, sole 

nieorganiczne o wysokiej czystości); 

roztwory buforowe do zastosowania w 

pomiarach elektrochemicznych; Odczynniki 

chemiczne służące jako anality w 

sensorycznych pomiarach 

elektrochemicznych Wysokiej czystości 

odczynniki chemiczne służące jako anality 

w sensorycznych pomiarach 

elektrochemicznych takie jak np. kofeina, 

adenina, witamina C, guanina, glifosat, 

karbamazepina, famoksadon, trimetoprym, 

PFOS, PFOA, i inne. Sole do pomiarów 

elektrochemicznych.

50 500,00 zł                 WETI

57
tlenki, azotany i węglany, reagenty do 

syntez, prekusory do ALD, tlenki i sole 

metali przejściowych, lantanowców i metali 

alkalicznych 105 500,00 zł               WFTIMS

58 EtOH 99.8%, Trizma-base, HEPES, MOPS, 

Agarose, MtOH  do HPLC/MS, Acetonitryl 

do HPLC/MS, rozpuszczalniki deuterowane 50 000,00 zł                 WCH

Odczynniki chemiczne do 

wysokowyspecjalizowanych 

zastosowań badawczych

Odczynniki chemiczne, których 

zastosowanie wyraźnie 

wskazuje na 

wysokowyspecjalizowany 

charakter eksperymentu 

badawczego. W grupie tej 

istotne są wszystkie parametry 

określonego związku takie jak 

np. specjalna, określona 

czystość, najczęściej wysoka 

lub bardzo wysoka i/lub sam 

skład pozostałych 

zanieczyszczeń

255 380,00 zł                  



59

Dostawa odcznnikow o wysokiej czystosci 

na potrzeby projektu pn."Voltametruc 

detection of nitro-explosive compounds 

using diamond-graphene sesors: filed 

monitoring of emering contaminants in the 

Baltic Sea region" 10 380,00 zł                 WCH 2

60

nanocząsteczki złota, srebra w rónych 

rozmiarach - w zależności od aktualnego 

zużycia / pierwiastki chemiczne Ag i Au lub 

ich sole, CPV:14784000 / Drut platynowy 

                  17 000,00 zł 

WETI

61

azotan srebra AgNO3, sole metali 

szlachetnych, metale slachetne (Au, Ag), 

tlenki i sole metali szlachetnych, proszki i 

druty Ag, Au, Pt 54 500,00 zł                 WFTIMS

62
Metale szlachetne i ich sole 5 000,00 zł                   WCH

63
Związki chemiczne do 

zastosowań fotooptycznych

Odczynniki chemiczne, 

mieszaniny i substancje 

chemiczne o określonych 

parametrach fizycznych i 

chemicznych przeznaczone do 

wytwarzania i badania struktur 

cienkowarstwowych. Emulsje 

sondy oligonukleotydowe znakowane, 

znaczniki fluorescencyjne stosowane w 

biologii molekularnej

                  15 000,00 zł                     15 000,00 zł 

WETI

64
Żele krzemionkowe, wypełnienia 

kolumn, wymieniacze jonowe itp..

Odczynniki chemiczne służące 

głównie jako wypełnienia, 

nośniki czy materiały 

pomocnicze w eksperymencie 

badawczym. Posiadają ściśle 

określone dane 

fizykochemiczne jak np. 

porowatość, pH lub pojemność 

wiązania

Żel krzemionkowy do chromatografii 

kolumnowej, płytki TLC 20 000,00 zł                 20 000,00 zł                    WCH

65

Metale szlachetne i ich sole

Metale szlachetne tj. Au, Pt, 

Pd, Ir, Ru, Ag oraz ich sole 

Odczynniki chemiczne 

odnoszące się do pierwiastków 

oraz związków opartych na 

metalach szlachetnych. 

Używane zwłaszcza w 

wysykowyspecjalizowanych 

eksperymentach badawczych w 

odniesieniu do wąskiej 

dziedziny badań naukowych.

                    76 500,00 zł 

Odczynniki chemiczne do 

wysokowyspecjalizowanych 

zastosowań badawczych

Odczynniki chemiczne, których 

zastosowanie wyraźnie 

wskazuje na 

wysokowyspecjalizowany 

charakter eksperymentu 

badawczego. W grupie tej 

istotne są wszystkie parametry 

określonego związku takie jak 

np. specjalna, określona 

czystość, najczęściej wysoka 

lub bardzo wysoka i/lub sam 

skład pozostałych 

zanieczyszczeń

255 380,00 zł                  

Odczynniki do zastosowania w dydaktyce



66 Odczynniki do biologii komórkowej 

Komórki oraz odczynniki i 

specyficzne mieszaniny 

odczynników przeznaczone do 

pracy z komórkami. Odczynniki 

chemiczne oraz mieszaniny 

odczynników, które nie 

posiadają zanieczyszczeń 

mogących w sposób 

niekontrolowany wpłynąć na 

procesy życiowe komórek. 

Odczynniki chemiczne oraz 

mieszaniny odczynników 

umożliwiające hodowle 

komórek w ściśle 

zdefiniowanych oraz 

kontrolowanym środowisku.

Zestaw do izolacji i oczyszczania 

plazmidowego DNA 

pożywka 

sól fizjologiczna 

płodowa surowica bydlęca 

antybiotyki do hodowli 

aminokwasy endogenne  50 000,00 zł                 50 000,00 zł                    WCH

67
Odczynniki do biologii 

molekularnej - 

Odczynniki oraz mieszaniny 

odczynników przeznaczone do 

pracy z wyizolowanym 

materiałem pochodzenia 

biologicznego. Odczynniki oraz 

mieszaniny odczynników nie 

posiadają zanieczyszczeń, 

które mogą wchodzić w reakcje 

z badanym materiałem 

zaburzając wyniki 

prowadzonych doświadczeń na 

materiale izolowanym z żywych 

organizmów.

kit do izolacji RNA

kit do odwrotnej transkrypcji

Startery nukleotydowe 30 000,00 zł                 30 000,00 zł                    WCH



68
Rekombinowane białka oraz 

peptydy 

Wysoceoczyszczone 

odczynniki otrzymane z 

materiału biologicznego lub 

otrzymane metodami 

rekombinacyjnymi lub drogą 

zaawansowanych syntez 

chemicznych do specyficznego 

zastosowania. Odczynniki nie 

posiadające zanieczyszczeń, 

które na miały by wpływ na 

specyficzność 

przeprowadzanych reakcji 

chemicznych lub rozpoznania i 

oddziaływana z celami 

molekularnymi. odczynniki niezbędne do kontynuacji badań 20 000,00 zł                 20 000,00 zł                    WETI

69

odczynniki niezbędne do kontynuacji badań 10 000,00 zł                 WETI

70
Zestaw do izolacji plazmidowego DNA z E. 

coli, zestaw do izolacji genomowegoo DNA 

z komórek grzybowych 10 000,00 zł                 WCH20 000,00 zł                    

Odczynniki do izolacji, 

wykrywania oraz znakowania 

cząstek

Odczynniki oraz mieszaniny 

odczynników przeznaczone do 

izolacji materiału pochodzenia 

biologicznego lub do 

wykrywania obecności 

cząsteczek pochodzenia 

biologicznego lub do 

znakowania cząsteczek 

pochodzenia biologicznego. 

Odczynniki oraz mieszaniny 

odczynników nie posiadające 

zanieczyszczeń, które nie 

powodują dezaktywacji lub 

zniszczenie struktury 

izolowanych materiałów. 

Odczynniki oraz mieszaniny 

odczynników nie posiadające 

zanieczyszczeń, które wpływały 



71

związki do detekcji i badania ich degradacji: 

farmaceutyki, pestycydy, związki organiczne 13 000,00 zł                 WETI

72 Testy kuwetowe 30 000,00 zł                 WCH

73 odczynniki do dydaktyki 2 300,00 zł                   

WILIS

74 związki do kalibracji pH-metru, związki do 

kalibracji, standardy związków chemicznych 1 500,00 zł                   WETI

75
Kwasy, zasady, sole, alkohole, 

rozpuszczalniki 50 000,00 zł                 WCH

76
Odczynniki chemiczne o czystości 

nieanalitycznej

Odczynniki chemiczne, których 

czystość określa się poniżej 

kategorii "analitycznej", czy "do 

syntezy", np. "techniczny", 

"oczyszczony". Ich charakter 

zastosowania określić należy 

jako wstępny bądź 

uzupełniający w 

eksperymentach chemicznych 

jak np. mycie, płukanie, 

odkażanie, tworzenie 

środowiska reakcji czy też 

pomocniczy

Kwasy, zasady, sole, alkohole, 

rozpuszczalniki 30 000,00 zł                 30 000,00 zł                    WCH

Odczynniki chemiczne do 

prowadzenia podstawowych lub 

średnio zaawansowanych 

eksperymentów badawczych, w 

których sama czystość i/lub 

skład zanieczyszczeń nie mają 

istotnego wpływu na kierunek i 

zamierzony cel doświadczenia. 

Do grupy tej zaliczamy również 

gotowe substancje lub 

mieszaniny o określonym, 

43 000,00 zł                    

53 800,00 zł                    

Odczynniki oraz mieszaniny 

odczynników przeznaczone do 

precyzyjnego oznaczania 

pochodzenia materiału 

biologicznego, precyzyjnego 

oznaczania ilości określonych 

związków izolowanych z 

materiału biologicznego. 

Odczynniki oraz mieszaniny 

odczynników nie posiadające 

zanieczyszczeń, które mogą 

wpłynąć na identyfikację 

pochodzenia materiału 

biologicznego lub precyzyjne 

Odczynniki do detekcji oraz 

diagnostyki

Podstawowe związki chemiczne 

do zastosowań laboratoryjnych



77
Żele krzemionkowe, wypełnienia 

kolumn, wymieniacze jonowe itp..

Odczynniki chemiczne służące 

głównie jako wypełnienia, 

nośniki czy materiały 

pomocnicze w eksperymencie 

badawczym. Posiadają ściśle 

określone dane 

fizykochemiczne jak np. 

porowatość, pH lub pojemność 

wiązania

Żel krzemionkowy do chromatografii 

kolumnowej, płytki TLC 20 000,00 zł                 20 000,00 zł                    WCH

78 Drobny sprzęt laboratoryjny

79
Pipety i akcesoria laboratoryjne, 

laboratoryjne wyroby szklane, bibuła 

filtracyjna, produkty z tworzyw sztucznych

4 600,00 zł                   

WILIS

80

papierki wskaźnikowe PpH ochronne, 

zlewki, kolby miarowe, sączki, papierki 

wskaźnikowe, kolby okrągłodenne, cylindry 

miarowe 1 040,00 zł                   WFTIMS

81
probówki, pipety laboratoryjne                        500,00 zł 

WIMIO

82

Fiolki do autosamplera, 

Nakrętki do fiolek do autosamplera,

Inserty do fiolek do autosamplera,

Gilzy ekstrakcyjne celulozowe

Kaolin (kamyki wrzenne)

Końcówki do pipet

Papier bezazotowy (papierki do naważania)

Wkłady osuszające wielokrotnego użytku 

do eksykatorów                                               

 Kolby miarowe, zlewki, cylindry miarowe, 

pipety Pasteura, pipety wielomiarowe     

Butelki szklane, butelki polimerowe, 

krystalizatory, pojemniki, pudełka, szalki 

Petriego, kanistry, wiadra, fiolki           

Naczynka wagowe, szpatułki, łyżeczki 

laboratoryjne, pęsety 50 000,00 zł                 WCH

56 140,00 zł                    
pipety, szkło, kolby, zlewki, 

sączki, bibuła itp..

Sprzęt laboratoryjny drobny 

(pipety, szkło) przeznaczony do 

dydaktyki



83

szkło laboratoryjne, końcówki do pipet, 

zestawy naprawcze do sond, sondy pH, 

bibuła filtracyjna, sączki i filtry, kolby 

miarowe, parowniczki kwarcowe, butelki, 

cylindry, filtry, sączki, MQ, filtry, strzykawki, 

zlewki, cylindry miarowe, statyw 

teleskopowy na mieszadło, kable do sond, 

wężyki do pomp

88 500,00 zł                 

WILIS

84

Laboratoryjne wyroby szklane, pipety, 

stojaki na pipety, probówki, asortyment 

laboratoryjny szklany bądź polimerowy 

służący do odmierzania objętości taki jak 

kolby miarowe, zlewki, cylindry miarowe, 

pipety Pasteura, pipety wielomiarowe i inne. 

Naczynia szklane bądź polimerowe służące 

do przechowywania odczynników płynnych i 

stałych. Przykładowe: butelki szklane, 

butelki polimerowe, krystalizatory, 

pojemniki, pudełka, szalki Petriego, 

kanistry, wiadra, fiolki. Sprzęt laboratoryjny 

służący do odmierzania masy odczynników 

stałych, taki jak np. naczynka wagowe, 

szpatułki, łyżeczki laboratoryjne, papier 

wagowy. Sprzęt laboratoryjny do 

przenoszenia próbek taki jak np. pęsety 31 500,00 zł                 WETI

85
pipety, szpatułki, pojemniki na próbki, rury 

kwarcowe do układów pomiarowych, tygle 

do wytopu szkła: alundowe, porcelanowe, 

grafitowe, szalki Petriego 21 400,00 zł                 WFTIMS

86

końcówki do pipet, płytki wielodołkowe, 

butelki szklane i do hodowli komórkowych

3 000,00 zł                   

WIMIO

87

kubeczki jednorazowe, płytki wielodołkowe, 

pojemniki uniwersalne, końcóki do pipet, 

tacki uniwersalne, płytki wielodołkowe, 

eppendorfy, falcony itd.

15 000,00 zł                 

WIMIO

pipety, szkło, kolby, zlewki, 

sączki, bibuła itp..

Sprzęt laboratoryjny drobny 

(pipety, szkło) przeznaczony  do 

badań naukowych

               263 820,00 zł 



88

Fiolki do autosamplera, 

Nakrętki do fiolek do autosamplera,

Inserty do fiolek do autosamplera,

Gilzy ekstrakcyjne celulozowe

Kaolin (kamyki wrzenne)

Końcówki do pipet

Papier bezazotowy (papierki do naważania)

Wkłady osuszające wielokrotnego użytku 

do eksykatorów                                               

 Kolby miarowe, zlewki, cylindry miarowe, 

pipety Pasteura, pipety wielomiarowe     

Butelki szklane, butelki polimerowe, 

krystalizatory, pojemniki, pudełka, szalki 

Petriego, kanistry, wiadra, fiolki           

Naczynka wagowe, szpatułki, łyżeczki 

laboratoryjne, pęsety 100 000,00 zł               WCH

89 Płytki do hodowli komórkowych, pipety, 

końcówki do pipet, probówki 4 420,00 zł                   CTT

90

91 Aparatura badawcza
Elementy systemów automatyki 

przemysłowej

Elementy systemów automatyki 

przemysłowej 280 000,00 zł               280 000,00 zł                  WETI

92 Aparatura pneumatyczna
Asortyment do aparatury pneumatycznej 810,00 zł                      810,00 zł                         WIMIO 2

93
Urządzenia z dziedziny 

nanotechnologii

Urządzenie do wytwarzania 

nanowłókien Urządzenie do elektroprzędzenia 482 890,00 zł               482 890,00 zł                  WETI 2

94 Aparatura światłowodowa

Urządzenia i narzędzie do 

serwisowania instalacji 

światłowodowej

Urządzenia i narzędzie do serwisowania 

instalacji światłowodowej 60 000,00 zł                 60 000,00 zł                    WETI

95
Chromatografy i detektory określić 

precyzyjnie przeznaczenie
cieczowe, gazowe

Chromatograf gazowy z detektorami FID i 

TCD 300 000,00 zł               300 000,00 zł                  WCH

96
Czujniki parametrów 

środkowiskowych z 

możliwością transmisji danych

Czujniki parametrów środkowiskowych z 

możliwością transmisji danych 200 000,00 zł               WETI

97
Czujniki parametrów wody o 

wysokiej precyzji

Czujniki parametrów wody o wysokiej 

precyzji 160 000,00 zł               WETI

98 Czujniki monitorujące 10 000,00 zł                 WETI

Czujniki (określić precyzyjnie 

przeznaczenie)

pipety, szkło, kolby, zlewki, 

sączki, bibuła itp..

Sprzęt laboratoryjny drobny 

(pipety, szkło) przeznaczony  do 

badań naukowych

Aparatura do badań naukowych

               263 820,00 zł 

477 813,00 zł                  



99 czujnik EGT 1 036,00 zł                   WIMIO

100 czujnik temperatury wody/oleju 207,00 zł                      WIMIO

101 czujnik ciśnienia i temperatury oleju 570,00 zł                      WIMIO

102

czujnik sześcioskładnikowy 

(precyzyjne pomiary siły oporu 

na basenie modelowym 

podczas badań małych modeli)

40 000,00 zł                 

WIMIO

103

czujniki: 

siły i momentu

termopary

rezystancyjny czujnik 

temperatury

enkoder absolutny obrotowy

enkoder inkrementalny 

obrotowy

jednotka IMU 

optyczny czujnik obecności do 

pomiaru lub detekcji

czujnik koloru

jednotka IMU - nawigacja polegająca na 

pomiarze przyśpieszeń działających na 

obiekt oraz prędkości kątowych w celu 

określenia jego orientacji i położenia;         

optyczny czujnik obecności do pomiaru lub 

detekcji

6 000,00 zł                   

WIMIO

104 Światłowodowy czujnik temperatury 60 000,00 zł                 WEIA

105 Drukarki 3D specjalistyczne

Zaawansowane drukarki 3D do pracy z 

różnymi materiałami dielektrycznymi i 

metalowymi 1 000 000,00 zł            1 000 000,00 zł               WETI

106 Drukarka i skaner 3D 50 000,00 zł                 WETI

107
przemysłowa drukarka 3D do kompozytów                 100 000,00 zł 

WIMIO

108 dysza do drukarki Zortrax 1 000,00 zł                   WIMIO

109 glowica do drukarki 3D 500,00 zł                      WETI 2

110
Drukarka 3D w technologii druku FDM/FFF 

– 2szt

31 800,00 zł                 

WIMIO 2

111 Filamenty PLA, PEEK 5 000,00 zł                   WILIS

112

Materiały potrzebne do druku, w tym 

profesjonalne materiały dedykowane do 

wydruków RF. 30 000,00 zł                 WETI

113
Filamenty ABS 1 000,00 zł                   WETI

114 Filamenty do drukarek 3D 3 000,00 zł                   WA

115 filamenty do druku metodą FMD 1 000,00 zł                   WIMIO

116
filamenty do drukarek 3D, różne rodzaje 

materiałów (w tym carbon fiber)

10 000,00 zł                 

WIMIO

Czujniki (określić precyzyjnie 

przeznaczenie)

Filamenty do drukarek 3d

477 813,00 zł                  

67 800,00 zł                    

Drukarki 3D

drukarki 3d i części do drukarek 183 300,00 zł                  



117 filament do drukarek 10 000,00 zł                 WIMIO

118

Filamenty oróżnych parametrach 

mechanicznych (PLA, PETG, tTPE, FLEX) 

oraz filamenty podporowe, 

wodorozpuszczalne np..BVOH

7 300,00 zł                   

WEIA

119
Materiały do wykonania prototypów łopat 

turbiny wiatrowej w skali
500,00 zł                      

WEIA 1

120
Układy potrzebne do wytworzenia układów 

prototypowych i urządzeń pomiarowych. 

Komponenty RF np.. Wzmacniacze, 

sprzęgacze, mieszacze, konwertery 180 500,00 zł               WETI

121

precyzyjne, sterowane źródło prądowo-

napięciowe, moduł wielofunkcyjny,jako 

element miernika (systemu akwizycji 

danych), niezbędny do zbierania danych w 

czasie przeprowadzanych pomiarów 

elektrycznych, moduł multipleksera RF do 

gromadzenia danych z dużą precyzją 58 500,00 zł                 WFTIMS

122
3 000,00 zł                   WEIA

123

Moduły tranzystorowe SIC/GaN/IGBT 15 000,00 zł                 WEIA 1

124
24 000,00 zł                 WETI

125

Anteny referencyjne, przewody RF 

(dedykowane do zastosowań morskich i 

kosmicznych) dodatkowe artykuły 

elektroniczne, mniej zaawansowane niż 

układy scalone 80 000,00 zł                 WETI

126

Elementy elektroniczne niezbędne do 

budowy układu nadawczego i odbiorczego 

czujników (np.diody SLED, DL, fotodiody, 

rezystory, kondenstatory)/ Elementy 

elektroniczne bierne, aktywne oraz cyftrowe 

służące  do budowy układów 

elektronicznych 

15 500,00 zł                 

WETI

                  257 000,00 zł 

Filamenty do drukarek 3d

Elektroniczne układy scalone i 

mikromoduły

Układy wykorzystywane do  

budowy obwodów 

elektronicznych, każdy układ 

scalony jest indywidualny, 

montuje się je na obwodach 

drukowanych

67 800,00 zł                    

Różne elementy o różnych 

funkcjach, służą  do budowy 

układów elektronicznych

Elementy (artykuły) elektroniczne 185 528,00 zł                  



127 listwa zasilająca 230 V do szaf RACK19" 500,00 zł                      WFTIMS

128 25 000,00 zł                 
WIMIO

129 termokurczki do wiązki 4 500,00 zł                   
WIMIO

130 wiązka emu black 400,00 zł                      
WIMIO

131 komplet wtyczek z pinami do EMU Black 190,00 zł                      
WIMIO

132
bezpiecznik 80,00 zł                        

WIMIO

133 wyłączniki bezpieczeństwa 510,00 zł                      
WIMIO

134 przewody do tworzenia wiązki elektrycznej 5 670,00 zł                   
WIMIO

135
piny do konektorów 230,00 zł                      

WIMIO

136
sockety do konektorów 220,00 zł                      

WIMIO

137
konektory do tworzenia wiązki 730,00 zł                      

WIMIO

138
elementy telemetryczne 2 220,00 zł                   

WIMIO

139
zestawy kondensatorów i rezystorów 1 170,00 zł                   

WIMIO

140 wyświetlacz do Dashboardu 400,00 zł                      WIMIO

141
konktory do akumulatora 218,00 zł                      

WIMIO

142
akumulator LiFePo4 640,00 zł                      

WIMIO

143 serwo AGF-RC 100kg                     2 680,00 zł 
WIMIO

144
3 000,00 zł                   WEIA

145
Elementy pasywne do konstrukcji falownika 15 000,00 zł                 WEIA 1

146 złącza usb, rezystory, przekażnini mocy, 

modły, przełączniki 2 670,00 zł                   CTT 2

147
Gotowe stanowiska badawcze  

(Proszę sprecyzować 

przeznaczenie)

Stanowisko do badań dynamicznych 59 290,00 zł                 59 290,00 zł                    

WILIS

Różne elementy o różnych 

funkcjach, służą  do budowy 

układów elektronicznych

Elementy (artykuły) elektroniczne 185 528,00 zł                  



148
Gotowe stanowiska badawcze  

(Proszę sprecyzować 

przeznaczenie)

Pomiarowy system wizyjny 2D składający 

się z kamery obrazowej i oświetlacza 

pracujących w zakresie światła 

podczerwonego

80 000,00 zł                 80 000,00 zł                    

WEIA

149
Gotowe stanowiska badawcze  

(Proszę sprecyzować 

przeznaczenie)

System do napylania próbek SEM 84 130,00 zł                 84 130,00 zł                    

WCH 1

150 Kamery termowizyjne kamera termowizyjna 20 000,00 zł                 20 000,00 zł                    WA

151 Laboratoryjna wymrażarka wody
Do usuwania wody ze 

strumienia gazów 20 000,00 zł                 20 000,00 zł                    WFTIMS

152
Lampy Proszę sprecyzować 

przeznaczenie i rodzaj Lampy spektralne, lampy do 

wykrywania torów elektronów

Zestaw lamp do naświetlania roślin celem 

odzwieciedlenia dobowego oświetlenia w 

okresie pozawegetacyjnym

6 000,00 zł                   6 000,00 zł                      

WILIS

153
Lasery  Proszę sprecyzować 

przeznaczenie i rodzaj

lasery do badań polaryzacji światła 

oddziałującego z kryształami 14 000,00 zł                 WFTIMS

154
Lasery  Proszę sprecyzować 

przeznaczenie i rodzaj

Skaner laserowy 2D/3D z osprzętem i 

oprogramowaniem, skaner laserowy 3D
40 000,00 zł                 

WEIA

155
Lasery  Proszę sprecyzować 

przeznaczenie i rodzaj
Laser przemysłowy IR CO2 20 000,00 zł                 

WETI 2

156
Lasery  Proszę sprecyzować 

przeznaczenie i rodzaj
Skaner stacjonarny światła strukturalnego 11 900,00 zł                 

WIMIO 2

157
multimetry prądu stałego i zmiennego, 

przenośne przyrządy 15 000,00 zł                 WETI

158
pomiar napięcia i natężenia prądu stałego i 

zmiennego 14 000,00 zł                 WFTISMS

159
multimetr cyfrowy z systemem awkizycji 

danych 15 000,00 zł                 WFTIMS

160

Cyfrowy multimetr laboratoryjny 

stacjonarny. Pomiary wielkości 

elektrycznych na potrzeby realizacji badań 

laboratoryjnych urządzeń 

energoelektronicznych. 15 000,00 zł                 WEIA 1

161 generator impulsu, generator sygnału 61 000,00 zł                 2

162

dynamometr - siłomierz  do pomiaru sił na 

modelu w 6-stopniach wobody 1115 N 

40 000,00 zł                 

WIMIO

163
urządzenie do pomiaru siły ścisku i siły 

nacisku (rehabilitacja)

10 000,00 zł                 

WIMIO

85 900,00 zł                    

Mierniki siły

                  120 000,00 zł 
Mierniki prądu - wielkości 

elektrycznych

                    50 000,00 zł 



164 Mierniki do prac konstruktorskich
Cyfrowe multimetry przemysłowe do prac 

konstruktorskich.

2 500,00 zł                   2 500,00 zł                      

WEIA 1

165 Mikroskopy elektronowe skaningowy mikroskop elektronowy 300 000,00 zł               300 000,00 zł                  WCH

166 Mikroskopy optyczne 14 000,00 zł                 14 000,00 zł                    WFTIMS

167
Prototypy układów wraz z montażem 

komponentów elektronicznych 40 000,00 zł                 WETI

168

Usługa wykonania obwodów drukowanych i 

montażu elementów elektronicznych w 

ramach opracowanego projektu 10 000,00 zł                 WEIA 1

169

przenośne oscyloskopy 10 000,00 zł                 WETI

170
Oscyloskop pomiarowy z zestawem 2 sond 

prądowych i 2 napięciowych 115 030,00 zł               WEIA 1,2

171 Pojazdy autonomiczne
Autonomiczne pojazdy 

pływające i latające 100 000,00 zł               100 000,00 zł                  WETI

172 Potencjostaty 140 000,00 zł               WETI

173 Poencjostat cyfrowy 203 760,00 zł               WCH 2

174 Potencjostat/galwanostat/ZRA

Do badań parametrów 

elektrycznych wytwarzanych 

materiałów, min. 3A 70 000,00 zł                 70 000,00 zł                    WFTIMS

175 Pompy i maszyny próżniowe 
Urządzenia do uzyskiwania i 

podtrzymania próżni 3 000,00 zł                   3 000,00 zł                      WFTIMS

176 Profilometry optyczne Profilometr mechaniczny 150 000,00 zł               150 000,00 zł                  WETI

177
Prototypowe układy 

mikroelektroniczne (mikro chipy)

Wytworzenie i dostawa 

prototypowych mikrochipów 

służących wyłącznie do celów 

prac badawczych, 

eksperymentalnych, 

naukowych oraz rozwojowych 

mają funkcje specjalizowane, 

Prototypowy układ dwukierunkowego 

przekształtnika wielofazowego 70 000,00 zł                 70 000,00 zł                    WEIA 1

178 Reduktory do argonu 4 000,00 zł                   WETI

179
Nabutlowe, naścienne 15 000,00 zł                 WFTIMS

180 Silniki elektryczne silnik DC 12V, 25 obr/min 500,00 zł                      500,00 zł                         WIMIO

Oscyloskopy

Przyrządy do obrazowania 

napięcia

Obwody drukowane
Płytki służące do montażu 

elementów elektronicznych

Potencjostaty
343 760,00 zł                  

19 000,00 zł                    

Reduktory do gazów

125 030,00 zł                  

50 000,00 zł                    



181 Smartwatch Smartwatch - urządzenie 

osobistej diagnostyki medycznej

urządzenie w forme smartwatcha z 

możliwością estymacji  ciśnienia krwi od 

pacjentów 2 000,00 zł                   2 000,00 zł                      WETI

182
Sondy pomiarowe (Proszę 

sprecyzować przeznaczenie)

Dwie sondy do pomiaru produckji N2O w 

cieczy, kompatybilna z miernikiem 

Unisense UniAmp

13 000,00 zł                 

WILIS

183
Sondy pomiarowe (Proszę 

sprecyzować przeznaczenie) Sondy typu DIVER
32 520,00 zł                 

WILIS

184 Spektrofotometry
Urządzenia mierzące ilość 

zaabsorbowanego światła spektrofotometry 300 000,00 zł               300 000,00 zł                  WCH

185 Spin- coater

narzędzie pozwalające na 

przygotowanie jednorodnych 

warstw o kontrolowanej 

grubości. Przygotowanie 

perowskitowych ogniw 

słonecznych 25 000,00 zł                 25 000,00 zł                    WFTIMS

186 Sprzęt gazowy ciśnieniowy Elementy układu dystrybucji 

gazów

elementy konstrukcyjne do budowy 

instalacji gazowej,  przewody gazowe, 

złączki, zawory, przepływomierze 17 000,00 zł                 17 000,00 zł                    WFTIMS

187 Łaźna ultradzwiękowa 3 000,00 zł                   

WILIS

188

mieszadła, płyty grzejne, sondy pomiarowe, 

zestaw pipet precyzyjnych, wirówka, 

mikropompy, pompy perystaltyczne, pompy 

strzykawkowe. 

24 000,00 zł                 

WETI

189 Laboratoryjna płyta grzewcza do suszenia 

warstw materiałów i elektrod w pomiarów 

elektrycznych, Temp. maks. 500 stopni C 5 000,00 zł                   WFTIMS

190

analizator cieczy z sondami pomiarowymi 2 500,00 zł                   

WIMIO

191

wirówka laboratoryjna 2 500,00 zł                   

WIMIO

(mieszadła, pompy, wirówki, 

młynki, sondy, piece, pipety 

elektroniczne ….

378 720,00 zł                  Sprzęt laboratoryjny 

45 520,00 zł                    Do badania tlenu, pH, gruntu, 

echosondy, badania głębokości 

wody i ect.



192
Precyzyjna głowica do statywu z 

przekładniami zębatymi
2 300,00 zł                   

WEIA

193
homogenizatory, mieszadła magnetyczne, 

wirówki

50 000,00 zł                 WCH

194
Urządzenie laboratoryjne do rozdrabniania 

materiałów polimerowych (młyn 

odśrodkowy, mlyn kulowy)
247 490,00 zł               WCH 2

195 Piec poziomy rurowy

41 930,00 zł                 WCH 2

196 Sprzęt optyczny np. soczewki

elementy optyczne, 

optoelektroniczne, światłowody, 

elemendy do emisji swiatła 

(diody LED, didy laserowe, 

lampy), elementy do detekcji 

światła (detetory termiczne i 

fotonowe), detektory liniowe i 

2D, CCD i CMOS

Elementy optyczne, optoelektroniczne, 

światłowody, diody Led, diody laserowe, 

fotodetektory, inny sprzęt optyczny. 

Materiały i elementy optycze, szkiełka 

podstawowe i nakrywkowe, kwarcowe i 

szklane, okna wizyjne do układów 

optycznych, lustra, filtry optyczne 

dolnopasmowe, pasmowo prepustowe, 

górnopasmowe, krawędziowe, filtry lini 

laserowej Ramana na 532nm, 785nm, 

830nm, 1064nm i inne.

20 000,00 zł                 20 000,00 zł                    

WETI

197 Stacje pogodowe
Stacja do umieszczenia w 

pobliżu sieci trakcyjnej Stacja pogodowa 30 000,00 zł                 30 000,00 zł                    WEIA

198 System pomiarowy PXI

Dedykowana obudowa do systemów 

pomiarowych, lub osprzęt do samego 

systemu PXI 30 000,00 zł                 30 000,00 zł                    WETI

199 czujniki 1 500,00 zł                   

WILIS

(mieszadła, pompy, wirówki, 

młynki, sondy, piece, pipety 

elektroniczne ….

378 720,00 zł                  Sprzęt laboratoryjny 

Tensometry                       1 750,00 zł 



200

tensometry wagowe Belki tensometryczne o parametrch 

dobranych do potrzeb

250,00 zł                      

WIMIO

201
silniki 10 000,00 zł                 

WIMIO

202 wzmacniacze 10 000,00 zł                 
WIMIO

203

Małe jednostki obliczeniowe m.inn Rasberry 

Pi, mikrokontrolery, np. Raspberry PI, 

Arduino 24 000,00 zł                 WETI

204
Układ zasilania i transmisji sygnałów 

pomiarowych
10 000,00 zł                 

WEIA

205
Urządzenia pomiarowe ( Proszę 

sprecyzować przeznaczenie i 

rodzaj)

Analizator parametrów sieci zasilającej i 

układów napędowych, precyzyjny przyrząd 

pomiarowy do analizy toru zasilania 

układów trójfazowych oraz nowoczesnych 

układów napędowych np.. HIOKI PW8001 

wraz z zestawem sond pomiarowych 

napięcia i prądu 250 000,00 zł               250 000,00 zł                  WEIA 1

206 Urządzenia radiowe
System analizy sygnałów 

radiowych w sieci WiFi System analizy sygnałów radiowych w sieci WiFi 50 000,00 zł                 50 000,00 zł                    WETI

207

Zasilacze do aparatury 

do zadawania napięcia lub 

prądu wg. Określonych 

charakterystyk czasowych

Programowalny źródło napięcia AC i DC do 

zasilania i testowania obwodów 

energoelektronicznych o napięciu 

wyjściowym min, 100VAC i prądzie 

wyjściowym min.1A 20 000,00 zł                 20 000,00 zł                    WEIA 1

208

Zasilacze laboratoryjne

Zasilacze do testowania 

układów energoelektronicznych

Dwa zasilacze laboratoryjne o 

stabilizowanej wartości napięcia 

wyjściowego z możliwością ograniczania 

prądu wyjściowgo 3 000,00 zł                   3 000,00 zł                      WEIA 1

209 komora klimatyczna do testów
zakup komory klimatycznej do testów 

klimatycznych dla łopaty wiatrowej  
381 000,00 zł               381 000,00 zł                  CMEW 1

210 Aparatura do dydaktyki

211
500,00 zł                      WETI

212 3 300,00 zł                   
WEIA

20 000,00 zł                    

                    34 000,00 zł 

Układy scalone i mikromoduły
Układy w większej skali 

integracji wykorzystywane do 

współpracy z obwodami 

elektronicznymi.

Tensometry

Urządzenia do akwizycji danych

Uklady napędowe

układy napędowe do 

wyposażenia modeli 

labolatoryjnych

                      1 750,00 zł 

3 800,00 zł                      



213
Złącza SMA, kable pomiarowe, materiały 

przewodzące oraz dielektryczne 11 000,00 zł                 WETI

214 3 700,00 zł                   
WEIA

215 Drukrki 3d Drukarki 3D do zajęć dydaktycznych 7 500,00 zł                   7 500,00 zł                      WETI 1

216 Filamenty do drukarek 3d 100,00 zł                      100,00 zł                         WETI

217 Kamery termowizyjne sprzęt do pracy badawczej i dydaktyki 21 000,00 zł                 21 000,00 zł                    WIMIO

218
Obwody drukowane na potrzeby 

dyplomantów 500,00 zł                      WETI

219 3 320,00 zł                   
WEIA

220 Oscyloskopy
Przyrządy do obrazowania 

napięcia Oscyloskopy dwukanałowe 20 000,00 zł                 20 000,00 zł                    WEIA

221 Pompy i maszyny próżniowe 
Urządzenia do uzyskiwania i 

podtrzymania próżni regulator próżni, czujnik ciśnienia 2 000,00 zł                   2 000,00 zł                      WIMIO

222
Przyrządy i instrumenty 

geodezyjne
Tachimetry, teodolity, 

niwelatory, i inne

Przyrządy pomiarowe, instrumenty 

geodezyjne (tachimetr, odbiornik GNSS itp.) 129 000,00 zł               129 000,00 zł                  WILIS

223 Roboty przemysłowe

Dostawa zrobotyzowanych stanowisk 

dydaktycznych, w dwóch częściach 

(stanowisko z robotem współpracującym 

oraz stanowisko z robotem przemysłowym 

6-cio osiowym i czujnikiem siły), 317 100,00 zł               317 100,00 zł                  WIMIO 2

224 Silniki elektryczne Silniki indukcyjne 500,00 zł                      500,00 zł                         
WEIA

225
Sondy pomiarowe (Proszę 

sprecyzować przeznaczenie)

Do badania tlenu, pH, gruntu, 

echosondy, badania głębokości 

wody i ect.

sondy lambda 1 200,00 zł                   1 200,00 zł                      

WIMIO

226 Sprzęt laboratoryjny

 mieszadła, pompy, wirówki, 

młynki, sondy, piece, pipety 

elektroniczne ….

piec do kompozytów 2 000,00 zł                   2 000,00 zł                      

WIMIO

227
waga precyzyjna do 10kg, waga prezycyjna 

do 100g                        400,00 zł WIMIO

228 wagi analityczne                   50 000,00 zł WCH

229 Zasilacze do aparatury 
do podawania napięcia stałego

Zasilacze napięciowe lub zasilacze 

niezależne
15 240,00 zł                 15 240,00 zł                    

WEIA

230 Pozostałe dostawy

Wagi laboratoryjne Wagi precyzyjne w tym 

kwarcowe

Obwody (płytki) drukowane
Płytki służące do budowy 

obwodów elektronicznych

Różne elementy o różnych 

funkcjach, np. oporniki, 

kondensatory, dławiki, 

tranzystory, tyrystory, diody, 

bezpieczniki  itp.

Elementy (artykuły) elektroniczne

14 700,00 zł                    

50 400,00 zł                    

3 820,00 zł                      



231
sukcesywna dostawa sadzonek, nasion, 

ziemi, kory, nawozów i środków ochrony 

roślin

4 000,00 zł                   

CHR

232 ziemia, keramzyt, sadzonki roślin 
10 000,00 zł                 WA

233
Zakup ziemi i sadzonek na potrzeby 

Organizacji Studenckiej 5 000,00 zł                   DSS

234
Ziemia, nawozy, rośliny,  sadzonki, środki 

ochrony roślin, drzewa 26 000,00 zł                 CL

235 choinki 7 000,00 zł                   CL

236
zakup choinki CSA+ SOBIESKIEGO 1 200,00 zł                   CSA

237

 ziemia, donice, nasiona, sadzonki, środki 

ochrony roślin, obrzeża, środki 

chwastobójcze 20 000,00 zł                 CSA

238 sadzonki kwiatów, tuje, krzewy 30 000,00 zł                 CSA

239 ziemia, rośliny
2 000,00 zł                   WCH

240 Produkty ogrodnicze (np. żywe rośliny, sadzonki, rosliny ozdobne, nawozy, gleby, trawy) - bez narzędzi5 000,00 zł                   CZ

241 Ziemia do kwiatów 50,00 zł                        Biblioteka

242 dostawa narzędzi ogrodniczych 2 000,00 zł                   

CHR

243 części maszyn ogrodniczych, 6 000,00 zł                   

CL

244
kosiarki i inne urządzenia do pielęgnacji 

trawników
5 000,00 zł                   

CL

245 grabie, łopaty 3 000,00 zł                   

CL

24 000,00 zł                    

Ziemia, nawozy, rośliny, 

nasiona, sadzonki, środki 

ochrony roślin

Produkty rolnicze i ogrodnicze, 

nawozy

Sprzet ogrodniczy, kosiarki,  

części do nich

ręczne narzedzia ogrodnicze, 

kosiarki i części do nich

110 250,00 zł                  



246
narzędzia ogrodnicze (dmuchawy, 

zamiatarki, sekatory)
6 000,00 zł                   

CL

247 Narzędzia ogrodnicze 2 000,00 zł                   CZ

248
Mechaniczny duży  sprzet 

ogrodniczy 

Traktor do koszenia oraz odśnieżania, 

części do maszyn 

ogrodniczych,rozdrabniarka do gałęzi, 

sprzęt ogrodniczy
130 000,00 zł               130 000,00 zł                  CSA

249 kwiaty cietę 1 500,00 zł                   WFTIMS

250
kompozycje kwiatowe na centralne 

uroczystości uczelniane 10 000,00 zł                 BR

251 wiązanki okolicznościowe 2 000,00 zł                   WA

252 bukiety, wiązanki, wieńce 2 000,00 zł                   WIMIO

253
Kwiaty, wieńce, wiązanki przeznacone na 

wydarzenia okolicznościowe
3 500,00 zł                   

WEIA

254 5 000,00 zł                   
CL

255 Kwiaty cięte 1 000,00 zł                   Biblioteka

256
kwiaty cięte Organizacja Dnia Kobiet w AK 

PG Kwadratowa 7 000,00 zł                   DSS

257 kwiaty, wiązanki okolicznościowe 2 000,00 zł                   CSA

258 kwiaty, wiązanki 10 000,00 zł                 WCH

259 Tarcica, surowe deski, kantówki 1 000,00 zł                   WETI

260 15 000,00 zł                 CHR

261 Tarcica 1 000,00 zł                   
CT

262 Tarcica 20 000,00 zł                 
CL

263 deski do ławek, kantówki
2 500,00 zł                   CSA

264 płyty meblowe 12 000,00 zł                 

CB

265 sklejka wodoodporna 5 000,00 zł                   

WA

266 mdf, płyty modelarskie, sklejka 5 000,00 zł                   

WIMIO

44 000,00 zł                    

39 500,00 zł                    

24 000,00 zł                    

Płyty meblowe, sklejka, płyty 

wiórowe

Kwiaty cięte, wiązanki

 Tarcica, surowe deski, kantówki

Sprzet ogrodniczy, kosiarki,  

części do nich

ręczne narzedzia ogrodnicze, 

kosiarki i części do nich

103 500,00 zł                  



267
sklejka, drewno laminowane, płyta wiórowa, 

płyta pilśniowa, panele parkietowe, formatki 

meblowe

80 000,00 zł                 

CL

268 płyty osb, kasetony

1 500,00 zł                   CSA

269
Węgiel drzewny przeznacznony z 

wydarzeniami organizowanymi przez 

studentów Wydziału

1 900,00 zł                   

WEIA

270

Grill - święto Wydziału 1 000,00 zł                WEIA

271 Zakup węgla na grila w ramach TECH23
200,00 zł                      DSS

272 węgiel drzewny, drewno 1 000,00 zł                   CSA

273 OLEJE SMAROWE I ŚRODKI SMAROWE
6 000,00 zł                   WETI

274
500,00 zł                      WETI

275 3 500,00 zł                   CT

276 olej silnikowy

1 000,00 zł                   WIMIO

277
Bieżąca konserwacja i eksploatacja 

urządzeń elektroenergetycznych
840,00 zł                      

WEIA

278
oleje smarowe i środki smarowe do maszyn 

ogrodniczych oraz zamków 1 000,00 zł                   CSA

279 Oleje silnikowe 300,00 zł                      CZ

280 Preparat do gwintowania Fanar Terbor 50,00 zł                        WIMIO 2

281 Energia elektryczna Dostawa energii elektrycznej 43 000 000,00 zł          43 000 000,00 zł             CT

282 Gaz Ziemny gaz ziemny ( hala tenisowa) 50 000,00 zł                 50 000,00 zł                    CSA

283 Koks
sukcesywna dostawa koksu grubego dla 

OW Czarlina na okres 12 miesięcy 
120 000,00 zł               120 000,00 zł                  

CHR

13 190,00 zł                    

Płyty meblowe, sklejka, płyty 

wiórowe

Węgiel drzewny, drewno 

kominkowe, podpałka

103 500,00 zł                  

4 100,00 zł                      

Smary, oleje, wazeliny, woski



284
Cement, piasek normowy, piasek 02, żwir 

2/8, żwir 8/16 4 500,00 zł                   WILIS

285 dostawa piasku na plażę i do piaskownicy 6 000,00 zł                   

CHR

286 piasek i glina 3 500,00 zł                   CL

287 Piasek i glina 500,00 zł                      CZ

288

Granulaty, odłamki, kamień

sproszkowany, rozłupany

oraz pokruszony, mieszanki

kamienia, mieszanki piasku i

żwiru oraz inne kruszywo

1 500,00 zł                   

CL

289
piasek do posypywania ulic, do 

wyrównywania terenu 5 000,00 zł                   CSA

290
granulat na boiska, halę balonową, piasek 

kwarcowy na korty, żwir na Camper 40 000,00 zł                 CSA

291 sól drogowa 500,00 zł                      WIMIO

292 sól drogowa 2 000,00 zł                   CL

293 sól do posypywania ulic 2 500,00 zł                   CSA

294 Minerały, kamienie szlachetne
PYŁ LUB PROSZEK Z 

KAMIENI SZLACHETNYCH

PYŁ LUB PROSZEK Z KAMIENI 

SZLACHETNYCH 40 000,00 zł                 40 000,00 zł                    WETI

295
Targety w postaci płytek , do napylania 

magnetronowego 13 000,00 zł                 WFTIMS

296 drut platynowy 15 000,00 zł                 WETI

297 Target do napylarki - Fe 26 000,00 zł                 WFTIMS

298 blachy, profile oraz pręty wykonane z aluminium lub miedzi

15 000,00 zł                 WETI

299 5 000,00 zł                   WETI

300 aluminium 6 000,00 zł                   WIMIO

301 materiał przekładkowy 16 000,00 zł                 WIMIO

302 1 000,00 zł                   CT

303 tytan 2 000,00 zł                   WIMIO

304 Zakup drutu, blachy 3 000,00 zł                   DSS

305 2 000,00 zł                   WETI

306
1 000,00 zł                   

Cukiernia 

W_Z, 

Pellowski, 

307
1 000,00 zł                   CL

9 630,00 zł                      

Metale szlachetne
metale szlachetne w postaci 

blachy , prętu, sztabek 

Piasek, glina, kruszywa

Sól drogowa

Metale  
w formie np..blachy, prętów lub 

granulatu

 Wyroby cukiernicze poza 

cateringiem
Pączki, ciasta

74 000,00 zł                    

28 000,00 zł                    

61 000,00 zł                    

5 000,00 zł                      



308 zakup pączków "Tłusty czwartek"
5 000,00 zł                   DSS

309 ciasto, tort okolicznościowy 630,00 zł                      WA 2

310 kiełbasa na grilla 1 500,00 zł                   WEIA

311 Zakup kiełbasy Tech 23 5 000,00 zł                   DSS

312 Dzień Sportu, Rada pedagogiczna 6 000,00 zł                   CSA

313 Żywność do celów badawczych
2 000,00 zł                   2 000,00 zł                      WZIE

314
 Odzież sportowa , obuwie 

sportowe
ubrania sportowe dla trenerów

10 000,00 zł                 10 000,00 zł                    CSA

315  Specjalistyczna odzież sportowa , 
 specjalistyczneubrania sportowe dla 

zawodników 120 000,00 zł               120 000,00 zł                  CSA

316 Zakup sprzętu sportowego 10 000,00 zł                 DSS

317 Artykuły i sprzęt sportowy 8 000,00 zł                   CZ

318 Wosk do rąk
1 000,00 zł                   CSA

319
artykuły  sprzęt sportowy + sprzęt na 

basen, siłownię 90 000,00 zł                 CSA

320 maszyny do wiosłowania Ergometry 20 000,00 zł                 CSA

321 rowery stacjonarne na siłownię 20 000,00 zł                 CSA

322 Wyposażenie sal sportowych tablice wyników na halę 12 000,00 zł                 12 000,00 zł                    CSA

323 sprzęt do sportów na boiskach
sprzęt do uprawiania sportów na boiskach 

sportowych 50 000,00 zł                 50 000,00 zł                    

324
Sprzęt żeglarski, liny, brezenty, 

żagle

żagle do łodzi i pojazdó lądowych, markizy, 

plandeki na łodzie 5 000,00 zł                   5 000,00 zł                      CSA

325 2 000,00 zł                   WZIE

326
dostawa artykułów na potrzeby animacji i 

zabaw sportowych dla dzieci
1 500,00 zł                   

CHR

327 dostawa paczek upominowych dla dzieci 110 000,00 zł               

CHR

328 Zakup gier planszowych 10 000,00 zł                 DSS

329
art. Na półkolonie 1 500,00 zł                   CSA

330 płyty z muzyką na zajęcia fitness
płyty CD,MP3  muzyka fitness 1 800,00 zł                   1 800,00 zł                      CSA

331
lustro

500,00 zł                      
WA

9 630,00 zł                      

40 000,00 zł                    

125 000,00 zł                  

Produkty wyposażenia wnętrz 

inne niż meble i kwiaty
np. ramki do zdjęć, lustra

Art. spożywcze świeże na grilla

Sprzęt sportowy, 

12 500,00 zł                    

109 000,00 zł                  

Zabawki, gry planszowe

Specjalistyczny sprzęt sportowy

 Wyroby cukiernicze poza 

cateringiem
Pączki, ciasta

26 740,00 zł                    



332 10 000,00 zł                 
WIMIO

333
wyroby dekoracyjne, choinka, bombki, lampki 2 000,00 zł                   CZ

334 antyramy 300,00 zł                      
WEIA

335 Zakup antyram 4 000,00 zł                   
DSS

336
np. ramki, antyramy, lustra, wieszaki, regały 3 500,00 zł                   CSA

337
Folia do szyb mleczna matowa 

ochronna 152 cm; 5 szt. 110,00 zł                      Biblioteka

338

Ścianka biurkowa SPLIT, obniża poziom 

hałasu dzięki swoim właściwościom 

dźwiękochłonnym jednocześnie 

zwiększając izolację i prywatność 

użytkownika biurka. Wymiary: 60x43 cm, 

grubość 12 mm. Materiał: PET. Waga: 0,9 

kg. Kod produktu: 124062. Producent: AJ 

Produkty. Kolor: ciemnoszary. 6 szt.

950,00 zł                      Biblioteka

339

Kinkiet, lampa VENUS 18W 90 cm czarna; 

moc lampy 18W, strumień świetlny 1100 

lm. temperatura barwy 4200K, barwa 

światła biała neutralna, napięcie zasilania 

220-240V AC, max. temperatura pracy  45°, 

wymiary 900 x 130 x 50 mm, wymiary 

podstawy 180 x 50 x 30 mm, współczynnik 

oddawania barw Ra > 80, kolor obudowy 

czarny, klasa szczelności IP44, certyfikaty 

CE, RoHS, gwarancja 24 miesiące; 2 szt.
420,00 zł                      Biblioteka

Produkty wyposażenia wnętrz 

inne niż meble i kwiaty
np. ramki do zdjęć, lustra 26 740,00 zł                    



340

Pudło archiwizacyjne Leitz CS uniwersalne 

duże L, karton o wymiarach zewnętrznych 

320x310x360 mm. Kolory: czarny, 

fioletowy, turkusowy, niebieski, różowy, 

biały. 18 szt.
1 340,00 zł                   Biblioteka

341

Pudło archiwizacyjne Leitz Click and Store 

WOW uniwersalne średnie M, karton o 

wymiarach zewnętrznych 281x200x369 

mm. Kolory: fioletowy, turkusowy, niebieski, 

różowy, żółty. 10 szt.

730,00 zł                      Biblioteka

342

Pudło archiwizacyjne Leitz Click and Store 

uniwersalne średnie M, karton o wymiarach 

zewnętrznych 281x200x369 mm. Kolory: 

czarny, biały. 4 szt.

290,00 zł                      Biblioteka

343
Kartony klapowe na potrzeby 

przechowywania dokumentów obiektów 

(różne wymiary)

800,00 zł                   

Biblioteka

Produkty wyposażenia wnętrz 

inne niż meble i kwiaty
np. ramki do zdjęć, lustra 26 740,00 zł                    



344
Opakowania na obiekty nietypowe lub 

wrażliwe na czynniki zewnętrzne
1 200,00 zł                

Biblioteka

345 Stojące wieszaki na ubrania szt.2 600,00 zł                      Biblioteka

346 Pufy do siedzenia Pufa rekreacyjna 3 szt 450,00 zł                   450,00 zł                     Biblioteka

347 Stoliki kawowe Stolik mały 1 szt 400,00 zł                   400,00 zł                     Biblioteka

348
Zakup tkanin i materiałów dekoracyjnych 15 000,00 zł                 DSS

349
tkaniny włókiennicze i podobne materiały 

na stroje dla sekcji aerobiku 2 000,00 zł                   CSA

350
flamastry, mazaki do tkaniny, markery, 

papier eko na potrzeby warsztatów z 

dziećmi

1 800,00 zł                   

WILIS

351
różne wyroby dekoracyjne ( cekiny, balony, 

ozdoby, taśmy, świece, itp.) 1 500,00 zł                   CSA

352
ozdoby na bal sportowca, ozdoby 

świąteczne 1 500,00 zł                   CSA

353
Zakup flag 2 500,00 zł                   WIMIO

354 Zakup flag 2 000,00 zł                   CL

355 Zakup flag 1 500,00 zł                   DSS

356
medale, statuetki, porcelana 100 000,00 zł               BR

357
Usługa wykonania statuetek na galę 

Złote Lwiątka 15 000,00 zł                 DSS

358 Filiżanki z grafiką autorską 
500,00 zł                      WIMIO 2

359 Medale, puchary 5 000,00 zł                   DSS

360
nagrody dla zawodników, statuetki, medale 

i inne nagrody rzeczowe

70 000,00 zł                 CSA

361
Specjalistyczne meble 

laboratoryjne np. chemoodporne, 

ognioodporne)
Meble laboratoryjne/dygestoria 2szt. - 

wyposażenie pokoju 9 budynek Chemii B 100 000,00 zł               100 000,00 zł                  WCH

362 4 000,00 zł                   WIMIO

Wyroby artystyczne

Wyroby artystyczne z 

przeznaczeniem na nagrody

115 500,00 zł                  

Tkaniny, materiały, sukno, wyroby 

pasmanteryjne

Matariały plastyczne i dekoracyjne

Produkty wyposażenia wnętrz 

inne niż meble i kwiaty
np. ramki do zdjęć, lustra

Nagrody

Medale, puchary

Meble warsztatowe

6 000,00 zł                      

56 500,00 zł                    

26 740,00 zł                    

Flagi

17 000,00 zł                    

                      4 800,00 zł 

75 000,00 zł                    



363
Meble warsztatowe 50 000,00 zł                 WCH

364 regały metalowe 2 500,00 zł                   CSA

365 Szafki i ławki do szatni

Szafki i ławki do szatni 5 000,00 zł                   5 000,00 zł                      WCH

366

500,00 zł                      WFTIMS

367
zawiasy,  mocowania, szyny, prowadnice 

meblowe, blaty, obrzeża mebli, stelaże, 

nożki meblowe, fronty meblowe

80 000,00 zł                 

CL

368 ochwyty, zawiasy, nóżki, rolety meblowe 8 000,00 zł                   CB

369
uchwyty, zawiasy, nóżki meblowe, okleiny, 

zamki 3 500,00 zł                   CSA

370 Kasy , sejfy szafy pancerne Szafa pancerna 4 500,00 zł                   4 500,00 zł                      WIMIO

371
pianka poliuretanowa tapicerska, gąbka 

tapicerska
20 000,00 zł                 

CL

372 tkaniny tapicerskie 12 000,00 zł                 CL

373 nici tapicerskie 500,00 zł                      CL

374
Zszywki, gwoździki z szerokim łebkiem, 

pinezki kreślarskie (zszywki tapicerskie, 

gwoździki tapicerskie)

3 000,00 zł                   

CL

375 Rolki do kasy fiskalnej
Rolki do kasy fiskalnej ELZAB Eco - 

37/30 AXIOMA - 5 op. 100,00 zł                   100,00 zł                     Biblioteka

376 Rolety do budynku HYDRO 10 000,00 zł                 WILIS

377 Rolety do pokoju 504 i 508 m. B 5 500,00 zł                   WFTIMS 2

378 5 000,00 zł                   WETI

379 Rolety 5 000,00 zł                   WA

380 20 000,00 zł                 WIMIO

381 rolety 20 000,00 zł                 CL

382 rolety 10 000,00 zł                 WCH

383 rolety /  żaluzje okienne 100 000,00 zł               CSA

384 Rolety tekstylne i żaluzje 200 000,00 zł               CZ

385 Rolety tekstylen -Sekcja Historyczna 2 000,00 zł                   Biblioteka

386
Dostawa rolet wewnętrznych wraz z 

montażem 5 300,00 zł                   WEIA 2

387 Drzwi przesuwne rolety przesuwne na halę balonową 40 000,00 zł                 40 000,00 zł                    CSA

388 drzwi przeciwpożarowe drzwi przeciwp. 6 500,00 zł                   6 500,00 zł                      CSA

382 800,00 zł                  

Materiały tapicerskie
np.. materiały obiciowe, gąbka 

tapicerska, 

Meble warsztatowe

Części mebli - okucia meblowe
uchwyty, zawiasy, nóżki 

meblowe

Rolety tekstylne, plisy, żaluzje 

itp..
Rolety, żaluzje

56 500,00 zł                    

92 000,00 zł                    

35 500,00 zł                    



389 2 500,00 zł                   WIMIO

390 najem mat (system mat wejściowych) 12 000,00 zł                 CL

391 wykładzina 45 000,00 zł                 CL

392 maty dezynfekujące- basenowe 6 000,00 zł                   CSA

393 Dywany, maty, wykładziny 1 000,00 zł                   CZ

394 3 000,00 zł                   WFTIMS

395 40 000,00 zł                 WIMIO

396
500,00 zł                      WIMIO

397 stojaki do Welcome Office i Misiówki 2 500,00 zł                   DWM

398 potykacze, słupki z taśmami 5 000,00 zł                   CB

399
stojaki z wymiennymi prezenterami A3 i A4  

szt. 7 3 000,00 zł                   Biblioteka

400 podstawki do książek z pleksi 10 szt 200,00 zł                      Biblioteka

401
podpórki do książek 50 szt 750,00 zł                      Biblioteka

402 Plandeki Plandeki plandeka na przyczpke z logo 1 000,00 zł                   1 000,00 zł                      WIMIO

403 Pieczątki 1 000,00 zł                   WFTIMS

404 Pieczątki 100,00 zł                      WETI

405
Pieczątki 300,00 zł                      Kancelaria N

406 zakup pieczątek 400,00 zł                      WIMIO

407 Pieczątki 32 000,00 zł                 CL

408 Pieczątki 2 000,00 zł                   WCH

409 Pieczątki 300,00 zł                      CSA

410 Druki akcydensowe 2 000,00 zł                   2 000,00 zł                      CHR

411 Akcesoria grillowe Grill - święto Wydziału Grill - święto Wydziału 1 000,00 zł                1 000,00 zł                  WEIA

412
Pocztówki, karty okolicznościowe 

itp.. kartki okolicznościowe 700,00 zł                      700,00 zł                         CSA

413
materiały do produkcji 

kompozytów

włókno węglowe 31 000,00 zł                 

WIMIO

414 węże z tworzywa sztucznego węże z tworzywa sztucznego 1 000,00 zł                   WIMIO

415 osłony z polistyrenu (plexi) osłony z polistyrenu (plexi) 10 000,00 zł                 CL

416
paski termoplastyczne do szafek 

basenowych 4 000,00 zł                   CSA

417 Produkty z tworzyw sztucznych 2 500,00 zł                   CZ

418 Maty szklane do wykonania replik 

nawierzchni 860,00 zł                      WIMIO 2

Produkty z tworzyw sztucznych

49 360,00 zł                    

11 950,00 zł                    

36 100,00 zł                    

najem mat (system mat 

wejściowych)

Stojaki na druki, ulotki, 

ekspozytory, potykacze itp...

Tablice do sal wykładowych 
tablice zielone, magnetyczne, 

do pisania kredą

Maty, wykładziny , dywany

Pieczątki

66 500,00 zł                    

43 000,00 zł                    



419 Wibrolizatory 2 000,00 zł                   WETI

420 koła do taczki, traktorka, trybun itp. 5 000,00 zł                   CSA

421 3 000,00 zł                   CT

422 Gumosil kauczuk dwuskładnikowy 1 500,00 zł                   1 500,00 zł                      WIMIO

423
materiały do budowy modeli 

labolatoryjnych

pianka techniczna 60 000,00 zł                 60 000,00 zł                    

WIMIO

424 żywice do tworzenia biopowłok 10 000,00 zł                 WETI

425 żywica poliuretanowa do pracy na zimno 11 000,00 zł                 WETI 2

426 żywica epoksydowa, utwardzacz 10 000,00 zł                 WIMIO

427

żywice na łuski do bębna (3 x zetsaw) 40 000,00 zł                 

WIMIO

428
masa silikonowa do wyrobu form 790,00 zł                      

WIMIO 2

429

kleje (do naklejania tensometrów) 1 200,00 zł                   WILIS

430 Klej dwuskładnikowy Poxipol 4 000,00 zł                   WILIS

431 Klej specjalistyczny DEVCON 4 000,00 zł                   WILIS

432 300,00 zł                      WETI

433 kleje kontaktowe, do form/drewna, epoksydowe 3 000,00 zł                   WIMIO

434 5 000,00 zł                   CL

435 masa mocująca wielokrotnego użytku do 

szybkiego, trwałego mocowania posterów 50,00 zł                        Biblioteka

436
Specjalistyczne oprogramowanie i 

licencje 

Specjalistyczne 

oprogramowanie o 

specyficznnym zastosowaniu

Przedłużenie licencji oprogramowania 

PLAXIS 2D
                    5 300,00 zł                       5 300,00 zł 

WILIS

437
Specjalistyczne oprogramowanie i 

licencje 

Specjalistyczne 

oprogramowanie o 

specyficznnym zastosowaniu

Pakiet oprogramowania PTV VISUM w 

najnowszej wersji badawczej z 

rozszerzeniem do 3000 rejonów.

40 000,00 zł                 40 000,00 zł                    

WILIS

438
Specjalistyczne oprogramowanie i 

licencje Specjalistyczne 

oprogramowanie o 

specyficznnym zastosowaniu

Przedłużenie Canva Pro - online 

(licencja na rok) do wykonywania grafik. 

Projektowanie szybkich i podstawowych 

grafik wydarzeń, artykułów, na potrzeby 

pracowników naukowych
500,00 zł                      500,00 zł                         WZIE

71 790,00 zł                    

                    17 550,00 zł 

10 000,00 zł                    

Produkty z gumy

Kleje Kleje, spoiwa, 

Żywice
żywice, silikony, żelkotu do 

wykonania replik nawierzchni



439
Specjalistyczne oprogramowanie i 

licencje Specjalistyczne 

oprogramowanie o 

specyficznnym zastosowaniu

Przedłużenie licencji na programy 

Adobe. Kontynuacja licencji programów 

do edycji i aktualizacji informatorów, 

obórbki zdjęć, przygotowania 

materiałów do wydruku, montażu filmów
2 000,00 zł                   2 000,00 zł                      WZIE

440
Specjalistyczne oprogramowanie i 

licencje 

Specjalistyczne 

oprogramowanie o 

specyficznnym zastosowaniu Statistica - przedłużenie licencji 60 000,00 zł                 60 000,00 zł                    WZIE

441
Specjalistyczne oprogramowanie i 

licencje 

Specjalistyczne 

oprogramowanie o 

specyficznnym zastosowaniu Qualtrics - przedłużenie licencji 18 000,00 zł                 18 000,00 zł                    WZIE

442
Specjalistyczne oprogramowanie i 

licencje 

Specjalistyczne 

oprogramowanie o 

specyficznnym zastosowaniu SPSS PS IMAGO - przedłużenie licencji 12 000,00 zł                 12 000,00 zł                    WZIE

443
Specjalistyczne oprogramowanie i 

licencje 

Specjalistyczne 

oprogramowanie o 

specyficznnym zastosowaniu Grammarly - przedłużenie licencji 10 000,00 zł                 10 000,00 zł                    WZIE

444
Specjalistyczne oprogramowanie i 

licencje 

Specjalistyczne 

oprogramowanie o 

specyficznnym zastosowaniu Zoom - przedłużenie licencji 3 000,00 zł                   3 000,00 zł                      WZIE

445
Specjalistyczne oprogramowanie i 

licencje 

Specjalistyczne 

oprogramowanie o 

specyficznnym zastosowaniu Acronis - przedłużenie licencji 1 500,00 zł                   1 500,00 zł                      WZIE

446
Specjalistyczne oprogramowanie i 

licencje 

Specjalistyczne 

oprogramowanie o 

specyficznnym zastosowaniu

Licencja na oprogramowanie dotyczące 

cyberbezpieczeństwa do celów badawczych 150 000,00 zł               150 000,00 zł                  WETI

447
Specjalistyczne oprogramowanie i 

licencje Specjalistyczne 

oprogramowanie o 

specyficznnym zastosowaniu

Specjalistyczne oprogramowanie do celów 

badawczych w dziedzinie mikrofal oraz w 

niektórych przypadkach także do dydaktyki:

FEKO, CST, Altium Designer, Adobe 

Creative Cloud, LabView 50 000,00 zł                 50 000,00 zł                    WETI



448
Specjalistyczne oprogramowanie i 

licencje 

Specjalistyczne 

oprogramowanie o 

specyficznnym zastosowaniu

Oprogramowanie CANVA i PREZI do 

wykonywania materialów promocyjnych 1 500,00 zł                   1 500,00 zł                      DWM

449
Specjalistyczne oprogramowanie i 

licencje 

Specjalistyczne 

oprogramowanie o 

specyficznnym zastosowaniu

oprogramowania do automatycznej detekcji 

i klasyfikacji obiektów na podstawie danych 

sonarowych P

335 000,00 zł               335 000,00 zł                  

WIMIO

450
Specjalistyczne oprogramowanie i 

licencje 

Specjalistyczne 

oprogramowanie o 

specyficznnym zastosowaniu

oprogramowanie optimumG - symulacja i 

analiza zachowań bolidu 

6 000,00 zł                   6 000,00 zł                      

WIMIO

451
Specjalistyczne oprogramowanie i 

licencje 

Specjalistyczne 

oprogramowanie o 

specyficznnym zastosowaniu

Przedłużenie rocznej subskrypcji na 

oprogramowanie Saber
6 000,00 zł                   6 000,00 zł                      

WEIA

452
Specjalistyczne oprogramowanie i 

licencje Specjalistyczne 

oprogramowanie o 

specyficznnym zastosowaniu

SIMULIA (Abaqus); pakiety: SIMULIA 

Academic Research Suite, SIMULIA 

Academic Research Interactive Seats, 

SIMULIA Academic Research Execute 

Tokens; dla użytkowników zasobów KDM 

CI TASK

78 000,00 zł                 78 000,00 zł                    

TASK

453
Specjalistyczne oprogramowanie i 

licencje 

Specjalistyczne 

oprogramowanie o 

specyficznnym zastosowaniu

Ansys; pakiety: Kampus, Kampus Plus, 

ANSYS Academic Research HPC 

Workgroup 256; dla użytkowników zasobów 

KDM CI TASK

46 000,00 zł                 46 000,00 zł                    

TASK

454
Specjalistyczne oprogramowanie i 

licencje 

Specjalistyczne 

oprogramowanie o 

specyficznnym zastosowaniu ArcGIS; dla użytkowników zasobów KDM CI TASK

28 000,00 zł                 28 000,00 zł                    

TASK

455
Specjalistyczne oprogramowanie i 

licencje 

Specjalistyczne 

oprogramowanie o 

specyficznnym zastosowaniu

Cadence University programme, pakiet 

Turbo Bundles, (dawniej Numeca)

22 000,00 zł                 22 000,00 zł                    

TASK

456
Specjalistyczne oprogramowanie i 

licencje 

Specjalistyczne 

oprogramowanie o 

specyficznnym zastosowaniu

Gaussian,  program do obliczeń kwantowo-

mechanicznych na superkomputerach

37 000,00 zł                 37 000,00 zł                    

TASK



457
Specjalistyczne oprogramowanie i 

licencje 

Specjalistyczne 

oprogramowanie o 

specyficznnym zastosowaniu

Altair HyperWorks; Annual 

Educational/Research License 

MultiPhysics/Mechatronics (MME), 250 HW

32 000,00 zł                 32 000,00 zł                    

TASK

458
Specjalistyczne oprogramowanie i 

licencje 
Specjalistyczne 

oprogramowanie o 

specyficznnym zastosowaniu

Mathematica; licencje typu edu (dla 

użytkowników uniwersyteckich) oraz gov 

(dla użytkowników instytutów np. PAN)

55 000,00 zł                 55 000,00 zł                    

TASK

459
Specjalistyczne oprogramowanie i 

licencje 

Specjalistyczne 

oprogramowanie o 

specyficznnym zastosowaniu

Matlab; licencja z zestawem toolboxów, w 

tym do obliczeń na superkomputerach

25 000,00 zł                 25 000,00 zł                    

TASK

460
Specjalistyczne oprogramowanie i 

licencje Specjalistyczne 

oprogramowanie o 

specyficznnym zastosowaniu

Hexagon MSC Software; Maintenance do 

oprogramowania University Structures 

Bundle oraz Patran CAE Solid Modeling; 

pakiety:  University Structures+Motion 

Bundle, Patran CAE Solid Modeling

40 000,00 zł                 40 000,00 zł                    

TASK

461
Specjalistyczne oprogramowanie i 

licencje 

Specjalistyczne 

oprogramowanie o 

specyficznnym zastosowaniu

NX Siemens; 1000 licencji na specjalnych, 

preferencyjnych warunkach, 

wynegocjowanych i ustalonych z firmą 

CADOR

13 000,00 zł                 13 000,00 zł                    

TASK

462
Specjalistyczne oprogramowanie i 

licencje 

Specjalistyczne 

oprogramowanie o 

specyficznnym zastosowaniu

Tecplot Lease Update and Support Service 

(TecPLUS) for Tecplot Academic Suite 

Perpetual Single-Facility Network License

4 000,00 zł                   4 000,00 zł                      

TASK

463
Specjalistyczne oprogramowanie i 

licencje 

Specjalistyczne 

oprogramowanie o 

specyficznnym zastosowaniu

Intel® oneAPI Base & HPC Toolkit, zestaw 

kompilatorów na superkomputery

50 000,00 zł                 50 000,00 zł                    

TASK

464
Specjalistyczne oprogramowanie i 

licencje 

Specjalistyczne 

oprogramowanie o 

specyficznnym zastosowaniu

Zakup i implementacja systemu 

zarządzania zasobami bibliotecznymi w 

chmurze obliczeniowej  (cel dydaktyczny) 296 000,00 zł               296 000,00 zł                  Biblioteka



465
Specjalistyczne oprogramowanie i 

licencje 

Specjalistyczne 

oprogramowanie o 

specyficznnym zastosowaniu

Licencje na oprogramowanie MagicInfo do 

wyświetlania i zarządzania treścią na 

urządzeniach typu Digital Signage (cele 

dydaktyczne) 2 000,00 zł                   2 000,00 zł                      Biblioteka

466
Specjalistyczne oprogramowanie i 

licencje 

Oprogramowanie do celów 

bezpieczeństwa
Program do kontroli pracy strażników - nie 

do celów badawczych ani dydaktycznych 8 000,00 zł                   8 000,00 zł                      CB

467
Specjalistyczne oprogramowanie i 

licencje 

Specjalistyczne

oprogramowanie o

specyficznnym zastosowaniu

Roczna licencja na oprogramowanie do 

zarządzania dużymi bazami danych, 

optymalizacji procesu treningu sieci 

neuronowych i płatne narzędzia 

deweloperskie do uczenia maszynowego 

do celów badawczych.
13 400,00 zł                 13 400,00 zł                    CTT 2

468 Dostęp do baz danych
Dostęp do specjalistycznych 

baz ddanych

Roczne dostęp do bazy danych FDI 

MARKET- Database of Cross Border 

Greenfiel Investments 51 930,00 zł                 51 930,00 zł                    WZIE 1

469
Beton do wykonywania elementów 

żelbetowych 1 000,00 zł                   WILIS

470
sukcesywna dostawa materiałów 

budowlanych niezbędnych do wykonywania 

bieżących napraw i remontów
8 000,00 zł                   CHR

471
rózne materialy budowlane (kleje, silikony, 

glazura, cement itp.> 8 000,00 zł                   CSA

472 15 000,00 zł                 WIMIO

473 cegły, cement, tynki, płytki, kleje do płytek
40 000,00 zł                 CL

474 2 000,00 zł                   CT

475 Zakup materiałów budowlanych 28 600,00 zł                 DSS

476 Materiały budowlane (cegły, cement, okładziny, kafle) 10 000,00 zł                 CZ

477 farby, rozpuszczalniki, pędzle 30 000,00 zł                 CL

478
Farby, lakiery, rozpuszczalnik, bejce, kity, 

mastyksy
6 000,00 zł                   

CSA

479 Farby i impregnaty 2 000,00 zł                   
WA

480 Aceton 100,00 zł                      WILIS

481 specjalistyczne farby do prowadzenia zajęć 2 000,00 zł                   
WA

482 200,00 zł                      
WEIA

112 600,00 zł                  

38 000,00 zł                    artykuły malarskie i farby

2 300,00 zł                      
 Specjalistyczne farby, 

rozpuszczalniki, pędzle 

Materiały budowlane
cegły, płyty kg, cement, tynki, 

plytki, kleje do płytek

farby, pędzle, impregnaty

np. do celow artystycznych, 

badawczych lub dydaktycznych



483 Śruby, kotwy 300,00 zł                      WILIS

484 Zbrojenie (pręty, kable zbrojeniowe) 2 500,00 zł                   
WILIS

485 1 400,00 zł                   WFTIMS

486 stal, żeliwo 8 000,00 zł                   WIMIO

487
materiały konstrukcyjne (stal, metale 

kolorowe)
10 000,00 zł                 

WIMIO

488
Wsporniki oraz profile do mocowania półek

14 000,00 zł                 
WETI 2

489
w formie np.blachy, pręty, śruby, gwiożdzie, 

druty w tym art. z nierdzewki itp.
3 500,00 zł                   CSA

490 Stal konstrukcyjna, profile aluminiowe 3 000,00 zł                   

WEIA

491 Dławice metalowe 2 500,00 zł                WETI

492 Łożyska 1 000,00 zł                WIMIO

493 Częśći do pił łańcuchowych

Piły do mini traka PRW15M 

realizowane na zamówienie ze 

specjalną geometrią i wymiarami 

brzeszczotu. 2 750,00 zł                2 750,00 zł                  WIMIO 2

494

Metalowe elementy konstrukcyjne (zębatka, 

ramię obrotowe) wykonane na zamówienie. 

Potrzebne do realizacji produkowanych 

pojazdów autonomicznych oraz 

laboratoriów do pomiaru anten i systemów 

komunikacyjnych. 60 000,00 zł                 60 000,00 zł                    WETI

495
profile stalowe do modyfikacji konstrukcji 

tunelu aerodynamicznego oraz budowy 

konstrukcji nośnej turbiny wiatrowej 20 000,00 zł                 WEIA 1

496 blacha ze stali nierdzewnej 12 000,00 zł                 WETI 2

497
Konstrukcje metalowe do celów 

badawczych

Konstrukcja podtrzymująca turbinę 

wiatrową 500 000,00 zł               500 000,00 zł                  CMEW 1

498
4 000,00 zł                   WIMIO

499 5 000,00 zł                   CT

500 Belki prefabrykowane 6 150,00 zł                   WILIS
Materiały kontrukcyne betonowe 

bloczki, pokrywy włazów

Materiały konstrukcyjne drewniane

42 700,00 zł                    

9 150,00 zł                      

9 000,00 zł                      

3 500,00 zł                  

Materiały konstrukcyjne metalowe 

pręty, profile, kształtowniki, 

wyroby metalowe

Artykuły metalowe

Materiały konstrukcyjne metalowe 

pręty, profile, kształtowniki DO 

CELOW BADAWCZYCH

32 000,00 zł                    



501 3 000,00 zł                   
CT

502 Wyroby ścierne papiery ścierne 2 000,00 zł                   2 000,00 zł                      

CL

503 Kratownice
kratka najazdowa do zrzutu nieczystości na 

Camper Parku 30 000,00 zł                 30 000,00 zł                    CSA

504
dostawa artukułów hydraulicznych do 

bieżących napraw
5 000,00 zł                   

CHR

505 Krany, kurki, zawory i podobna armatura 8 000,00 zł                   CZ

506 100 000,00 zł               CT

507 drobne art. hydrauliczne, armatura, uszczelki 3 500,00 zł                   CSA

508

Laboratorium Maszyn i Systemów 

Okrętowych; wyposażenie stanowisk 

wynikające z planowanych modernizacji

1 000,00 zł                   

WIMIO

509

Laboratorium Maszyn i Systemów 

Okrętowych; wyposażenie stanowisk 

wynikające z planowanych modernizacji

2 000,00 zł                   WIMIO

510 10 000,00 zł                 CT

511 pompy basenowe 6 000,00 zł                   CSA

512 Uszczelnienia specjalistyczne

Laboratorium Maszyn i Systemów 

Okrętowych; wyposażenie stanowisk 

wynikające z planowanych modernizacji

500,00 zł                      WIMIO

513 Łańcuch do mocowania butli gazowych 300,00 zł                      WFTIMS

514
sukcesywna dostawa zamków do bieżącej 

wymiany, łańcuchy do mocowania 

kąpieliska, pomostu, ogrodzenia

2 500,00 zł                   

CHR

515 25 000,00 zł                 CT

516 2 000,00 zł                   WIMIO

517 zamki, klucze, zawiasy i kłódki 3 000,00 zł                   CSA

518 1 500,00 zł                   CL

519 Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy,mocowania, łańcuchy i sprężyny5 000,00 zł                   CZ

520 Akcesoria i sprzet spawalniczy 1 500,00 zł                   1 500,00 zł                      CT

521
kalibrator temperatury do walidacji 

czujników światłowodowych 5 000,00 zł                   WETI

522 5 000,00 zł                   WIMIO

Materiały kontrukcyne betonowe 

bloczki, pokrywy włazów

Sprzęt elektryczny kompletne 

urządzenia ogłólnego 

przeznaczenia

Materiały hydrauliczne i armatura

9 150,00 zł                      

Pompy, urządzenia hydrauliczne 

ogólnego przezanczenia

Zamki , okucia, łańcuchy inne niż 

meblowe

800,00 zł                         

39 000,00 zł                    

117 500,00 zł                  

18 000,00 zł                    

243 000,00 zł                  



523 silniki do kotar grodzących na hali sportowej
6 000,00 zł                   CSA

524
oprawy świetlne na boisko, hali balonowej i 

hali sportowej 120 000,00 zł               CSA

525 generator dwutlenku chloru 100 000,00 zł               CSA

526 Sprzęt eletrotechniczny 7 000,00 zł                CZ

527
Sprzęt elektryczny kompletne 

urządzenia do dydaktyki

Panele PV, elektrownia 

magazyn energii
Panele PV, elektrownia magazyn energii 50 400,00 zł                 50 400,00 zł                    

WEIA

528
Specjalistyczny sprzęt elektryczny 

kompletne urządzenia do badan 

naukowych

Sprzęt elektryczny do 

zastosowania w badaniach 

naukowych. Urządzenia 

elektryczne i optoelektroniczne,

wzmacniacze, detektory 

optoelektroniczne,
                    4 000,00 zł                       4 000,00 zł 

WETI

529
Specjalistyczny sprzęt elektryczny 

kompletne urządzenia do badan 

naukowych

zakup łopaty do turbiny wiatrowej                 259 050,00 zł                   259 050,00 zł 

CMEW 1

530
ładowarki, akumulatory, prostowniki, 

lampki, kable, projektory 3 500,00 zł                   CSA

531 akumulatory do maszyn 35 000,00 zł                 CSA

532 Baterie AED, do schodołaza 6 000,00 zł                   CSA

533

Części zamienne, filtry, materiały 

eksploatacyjne, czujki ppoż, moduły do 

falowników, wkładki bezpiecznikowe do 

kaset DC i AC 100 000,00 zł               TASK

534 akumulator Hugel do wózka widłowego 450,00 zł                      WIMIO 2

535

Gniazdka, kable, transformatory, 

przedłużacze, listwy zasilające, 

szybkozłączki, konektery, zasilacze, tulejki, 

konwentery 10 000,00 zł                 WETI

536

Zakup zestawów edukacyjnych do 

samodzielnego montażu zdalnie 

sterowanych pojazdów podwodnych przez 

uczniów realizujących projekt 1 950,00 zł                   WIMIO 2

537
Elementy do  układu 

pomiarowego

przetworniki pizoelektrycze, transformatory 

toroidalne, przewody, przełączniki, drobne 

elementy elektroniczne 3 780,00 zł                   WFTIMS

Sprzęt elektryczny kompletne 

urządzenia ogłólnego 

przeznaczenia

Akcesoria elektyczne - części, 

podzepoły ogólnego 

przeznaczenia

                  144 950,00 zł 

Akcesoria elektyczne - części, 

podzepoły do dydaktyki

11 950,00 zł                    

Specjalistyczne akcesoria 

elektyczne - części, podzepoły do 

badań naukowych

243 000,00 zł                  

142 580,00 zł                  



538 źródła optoelektroniczne
Źródła promieniowania optycznego w 

różnych zakresach długości fal
                  52 000,00 zł 

WETI

539 przewody elektryczne 2 000,00 zł                   WIMIO

540 przewody koncentryczne 1 500,00 zł                   WETI 2

541

Przekształtniki 

energoelektroniczne, 

transformatory, szafa 

elektryczna

dwie szafy z trzema przekształtniukami oraz 

trzema transformatorami jednofozowymi 
                  81 300,00 zł 

WEIA

542 kable, armatura elektryczna kable, armatura elektryczna 2 000,00 zł                   WIMIO

543 opaskowe elementy grzewcze 150,00 zł                      WFTIMS

544 5 000,00 zł                   C

545 wentylatory do chłodnic w bolidzie 650,00 zł                      WIMIO

546
Przemysłowy oczyszczacz powietrza z filtrem HEPA 15 000,00 zł                 TASK

547 5 000,00 zł                   CT

548
Urządzenia pomiarowe do 

pomiaru sieci światłowodowych
Specjalistyczny sprzęt do 

pomiaru sieci światłowodowych

Dostawa sprzętu pomiarowego do sieci 

światłowodowych i miedzianych
200 000,00 zł               200 000,00 zł                  TASK

549
urządzenia do pomiaru wysokości wyskoku 

oraz linii boisk 129 000,00 zł               CSA

550
sensory- FOTOKOMÓRKI 50 000,00 zł                 CSA

551
fotometr do dozowania chemii basenowej 2 500,00 zł                   CSA

552 System kontroli dostępu

Dostawa systemu kontroli dostępu do 

budynku Żelbet Wydziału Inżynierii Lądowej 

i Środowiska Politechniki Gdańskiej

400 000,00 zł               400 000,00 zł                  

WILIS

553 Karty i czytniki RFID karty UHF karty bliskiego i dalekiego zasięgu 10 000,00 zł                 CB

554 Karty i czytniki RFID

etykiety RFID 13,56 MHz,     36 600,00 zł                 Biblioteka

555 Karty i czytniki RFID

czytniki RFID wraz oprogramowaniem do 

kodowania etykiet, oraz udostępniania 

zbioró 14 000,00 zł                 Biblioteka

556 Karty inteligentne
Zakup kart plastkikowych w ramach 

Studenckiej karty rabatowej 6 000,00 zł                   DSS

557 Karty magnetyczne karty wjazdowe do szlabanów 3 000,00 zł                   CSA

Urządzenia pomiarowe do 

zastosowań w sporcie

Urządzenia grzewcze

72 600,00 zł                    

Urządzenia wentylacyjne

20 650,00 zł                    

                  181 500,00 zł 

Specjalistyczne akcesoria 

elektyczne - części, podzepoły do 

badań naukowych
przewody elektryczne

142 580,00 zł                  

5 150,00 zł                      



558 Nalepki przeciwkradziżowe
paski elektromagnetyczne do 

zabezpieczenia zbiorów 3 000,00 zł                   Biblioteka

559 drukarka etykiet 2 500,00 zł                   WIMIO

560
drukarka etykiet - kodów kreskowych do 

oznaczania środków trwałych 7 750,00 zł                   Kwestura 2

561
Bezzałogowe statki powietrzne -

drony dron do monitorowania terenu PG 2 000,00 zł                   2 000,00 zł                      CB

562
środki przymusu 

bezpośredniego zakup środków przymusu bezpośredniegokajdaniki z kaburami 1 500,00 zł                1 500,00 zł                  CB

563 Urządzenia nawigacyjne

System nawigacyjny

Sonary

system nawigacyjno-komunikacyjny 

Evologics

Sonar wielowiązkowy

450 000,00 zł               450 000,00 zł                  

WIMIO

564 Urządzenia radiowe radia/zegary 1 000,00 zł                   1 000,00 zł                      CSA

565
Urzadzenia  i artykuły 

telekomunikacyjne

włóko optyczne, kable 

świałtowodowe

90 000,00 zł                 90 000,00 zł                    

WIMIO

566 karty sim

karty sim do telefonu 

satelitarnego

karty sim do telefonu satelitarnego 

zapewnienie ciągłości pre-paid - w celu 

zapewnienia satelitarnej komunikacji 

podczas badń w ramach projektu

2 100,00 zł                   2 100,00 zł                      

WIMIO 2

567
Okablowanie sieciowe rozległej 

sieci komputerowej

Dostawa kabli światłowodowych, dostawa 

osprzętu pasywnego światłowodowego 

(przełącznice, mufy, złącza, pigtaile, 

patchcordy) 480 000,00 zł               TASK

568
Urządzenia sieci 

telekomunikacyjnej
Urządzenia transmisji danych GPON

40 000,00 zł                 TASK

569
dostawa materiałów opatrunkowych i leków 

na wyposażenie punktu medycznego w OW
500,00 zł                      

CHR

570 sztuczny lód itp. 1 000,00 zł                   CSA

571 Testy antygenowe, testy  SarsCov-2 5 000,00 zł                   CL

572

Zestaw do pomiaru ciśnienia 

krwi, urządzenie diagnostyki 

medycznej

urządzenie do pomiaru ciśnienia krwi od 

pacjentów 7 000,00 zł                   WETI

573

urządzenie rejestrujące 

przyjmowanie leków przez 

pacjenta

urządzenie do monitoringu przyjmowania 

leków przez pacjenta 1 500,00 zł                   WETI

574
urządzenie do pomiaru wagi ciała pacjentow 1 000,00 zł                   WETI

drukarka etykiet

10 250,00 zł                    

Wyroby farmaceutyczne poza 

wyposażeniem apteczek

Sprzęt medyczny i urządzenia 

medyczne

Sprzęt światłowodowy

520 000,00 zł                  

72 600,00 zł                    

6 500,00 zł                      

                    24 200,00 zł 



575

sprzęt i urządzenia medyczne 

służące do obsługi prepływu 

płynów, np. płynów 

ustrojowych, krwi, osocza, etc. 

Drobne elementy medyczne do 

przepływów.

Różne urządzenia, elementy i produkty 

medyczne, układy mikroprzepływowe, węże 

silikonowe itp. do obsługi płynów. 

12 000,00 zł                 

WETI

576

Elektrody jednorazowe do 

badań elektromiografii

elektrody jednorazowe do badań 

elektromiografii (do EMG Noraxon 

MyoTrace 400)

1 000,00 zł                   

WIMIO

577

Naklejki jednorazowe pod 

elektrody do badań 

elektromiografii

naklejki jednorazowe pod elektrody do 

badań elektromiografii (do EMG DELSYS)

500,00 zł                      

WIMIO

578 gazy medyczne tlen medyczny do butli 1 200,00 zł                   CSA

579
Sprzęt medyczny i urządzenia 

medyczne

Dostawa sytemu do analizy ruchu oraz 

dwóch platform dynamometrycznych do 

pomiaru sił reakcji podłoża z 

oprogramowaniem

779 000,00 zł               

779000 WIMIO 2

580
Narzędzia chirurgiczne do badań 

nukowych

Drobne narzędzia chirurgiczne Pęsety , nozyczki, trzonki do ostrzy 1 810,00 zł                   1 810,00 zł                      

CTT

581
specjalistyczne art.do sprzątania, 

odporne na chemię
specjalistyczne art.do sprzątania, odporne 

na chemię 3 500,00 zł                   3 500,00 zł                      CSA

582

specjalistyczne przyrządy myjąco- 

czyszczące, drobny sprzęt RTV/AGD, 

kamera 10 000,00 zł                 CSA

583 odkurzacz basenowy 15 000,00 zł                 CSA

584 części do odkurzaczy, suszarek oraz 

innego sprzętu RTV/AGD. 5 000,00 zł                   CSA

585
Przemysłowy robot odkurzający, 

odkurzacze samojezdne 20 000,00 zł                 TASK

586
filtry do odkurzacza profesjonalnego na hali 

033 budynek nr 40 580,00 zł                      WIMIO 2

587
zbiornik wyrównawczy cieczy chłodzącej 150,00 zł                      WIMIO

588 korek chłodnicy 110,00 zł                      WIMIO 1520,00

589 pompa paliwa 448,00 zł                      WIMIO

Specjalistyczny sprzęt do 

sprzątania
Urządzenia sprzątające

                    50 580,00 zł 

Części  do pojazdów

Sprzęt medyczny i urządzenia 

medyczne

                    24 200,00 zł 

63 547,56 zł                    



590 regulator ciśnienia paliwa 150,00 zł                      WIMIO

591 podstawka pod filtr oleju 100,00 zł                      WIMIO

592 chłodnica wody 1 000,00 zł                   WIMIO

593 chłodnica oleju 200,00 zł                      WIMIO 760,00

594 filtry oleju 251,96 zł                      WIMIO

595 panewki korbowodowe i wału 1 005,60 zł                   WIMIO 4000,00
596 pierścienie tłokowe 2 232,00 zł                   WIMIO 11200,00

597 uszczelki pod głowicę 1 000,00 zł                   WIMIO 700,00

598 uniballe 5 000,00 zł                   WIMIO

599 wahacze stalowe 3 000,00 zł                   WIMIO

600 przeguby homokinetyczne 400,00 zł                      WIMIO 680,00

601 klocki hamulcowe 500,00 zł                      WIMIO

602 zaciski hamulcowe 2 200,00 zł                   WIMIO

603 pompy hamulcowe 2 800,00 zł                   WIMIO

604 łożyska 4 000,00 zł                   WIMIO

605 quick release do kierownicy 2 200,00 zł                   WIMIO 3400,00

606 sterownik silnika ecumaster black 4 500,00 zł                   WIMIO

607 zderzacze 1 800,00 zł                   WIMIO 1920,00

608 Przekładnia kierownicza 3 000,00 zł                   WIMIO

609 pasy bezpieczeństwa 500,00 zł                      WIMIO

610 amortyzatory 12 000,00 zł                 WIMIO

611 mechanizm różnicowy 15 000,00 zł                 WIMIO

612
akumulator, mechaniczne części 

zapasowe, filtry powietrza, filtry wlotu oleju i 

paliwa

20 000,00 zł                 

CL

613 2 000,00 zł                   CT 2560,00

614
płyny, akcesoria do pielęgnacji płyny, wycieraczki, żarówki do samochodu 

służbowego

                    2 000,00 zł 

WIMIO 1920,00

615
(opony, felgi, płyny, akcesoria do 

pielęgnacji)
20 000,00 zł                 

CL 1280,00

616
opony i felgi do prowadzenia badań oporu toczenia i 

hałasu

                    7 000,00 zł 

WIMIO 1920,00

617 felgi do bolidu 10"                     6 000,00 zł WIMIO 1280,00

618 opony do bolidu 10"                     6 500,00 zł WIMIO
                    47 500,00 zł 

Części  do pojazdów

Akcesoria do pojazdów 

Części do pojazdów służbowychCzęści  do pojazdów 22 000,00 zł                    

63 547,56 zł                    



619
akcesoria do wyważania kół 

samochodowych

                    1 000,00 zł 

WIMIO 1920,00

620
elementy wyposażenia 

pojazdów

                    1 000,00 zł 

WIMIO

621                     3 000,00 zł CT

622 filtry do kosiarek, podkaszarek, itp. 1 000,00 zł                   CSA

623
sukcesywna dostawa części do naprawy 

rowerów turystycznych
5 000,00 zł                   

CHR 640,00

624 1 000,00 zł                   CT 2560,00

625 1 000,00 zł                   CL 1900,00

626 części i akcesoria do rowerów 1 500,00 zł                   CSA 2850,00

627
Zestaw naprawczy do zaworu w 

instalacji sprężonego powietrza 240,00 zł                      WIMIO 2

628
manometry nurkowe

910,00 zł                      WIMIO 2

629
naramienniki do uprzęży butli nurkowych

590,00 zł                      WIMIO 2

630 Wózki biblioteczne

wózek koszowy na amortyzowanych 

kółkach szt. 1 wózek tekstylny na 

kółkach 2 szt. 2 500,00 zł                   2 500,00 zł                      Biblioteka

631
dostawa tablic informacyjnych oraz znaków 

drogowych
1 500,00 zł                   

CHR 1600,00

632
Trwałe znaki informacyjne ( tabliczki 

monitoringu, kierunkowskazy, regulaminy, 

znaki drogowe i ostrzegawcze)

8 000,00 zł                   

CL 1920,00

633 tabliczki firmowe 5 000,00 zł                   CL 1280,00

634 Znaki drogowe i ostrzegawcze 1 000,00 zł                CZ 640,00

635
trwałe znaki informacyjne ( regulaminy, 

znaki drogowe i ostrzegawcze) 3 000,00 zł                   CSA ######

                    47 500,00 zł 

sprzęt do nurkowania 1 740,00 zł                      

Rowery , części i akcesoria 

rowerowe

Akcesoria do pojazdów 

Znaki drogowe i ostrzegawcze, 

znaki inforacyjne

8 500,00 zł                      

18 500,00 zł                    



636 Siatka, ogrodzenia 3 000,00 zł                   3 000,00 zł                      CL ######

637 sprzęt do kontroli parkingów
kasa parkingowa -Camper Park 30 000,00 zł                 30 000,00 zł                    CSA ######

638
wiata ogrodowa, drewniany domek- 

Camper Park 25 000,00 zł                 CSA ######

639
budki dla ptaków i owadów 600,00 zł                      CSA ######

640
pojemniki na odpady niebezpieczne, 5 

kanistrów plastikowych 120,00 zł                      WFTIMS ######

641 1 500,00 zł                   WIMIO ######

642 plastkowe pojemniki, zbiorniki 800,00 zł                      CSA ######

643
kosze wilkinowe, pojemniki na odpady 

komunalne
100 000,00 zł               

CL

644 skrzynki magaznowe 3 000,00 zł                   WIMIO

645 walizki transportowe 2 700,00 zł                   WETI 2

646 Urządzenia niskodostępowe

Konstrukcje umożliwiająca 

prace na niewielkich 

wysokościach

Drabiny przemysłowe, podesty jezdne,                   10 000,00 zł                     10 000,00 zł 

TASK

647 Stoisko reklamowe
zaprojektowanie i zbudowanie 

mobilnego  stoiska targowego

realizacja całoścowej zabudowy lub 

elementów mogących stanowić 

wolnostojące stoisko wystawiennicze 

według projektu Zamawiającego 

                  40 000,00 zł                     40 000,00 zł 

DP 6400,00

648

materiały wykorzystywane podczas różnych 

wydarzeń odbywających się na uczelni i 

poza nią, mające na celu promocję marki 

PG 

                  20 000,00 zł 

DP 1920,00

649 plansze informacyjne na zawody 1 000,00 zł                   WIMIO

650 rollupy informacyjne 600,00 zł                      WIMIO 640,00

651
banery typu Rol-up inne niż w zam. 

wspólnym
500,00 zł                      

WEIA 640,00

652
Wyprodukowanie i dostawa - zgodnie z 

przygotowanym projektem - banerów 

reklamowych typu roll-up

2 400,00 zł                   

TASK 2

653 rollupy - Morska Energetyka Wiatrowa 350,00 zł                      WIMIO 2

654 USŁUGI

655
Usługi audytu

 (proszę wpisac rodzaj audytu)
Audyt finansowy

Audyt finansowy projektów 

wysokonakładowych 20 000,00 zł                 20 000,00 zł                    WETI 2560,00

Wyroby do ogrodów  z drewna

102 420,00 zł                  

ścianki reklamowe, roll-upy, 

kasetony

materiały eventowe, mające na 

celu brending wydarzeń
                    24 850,00 zł 

Kosze wiklinowe, pojemniki, 

zbiorniki, kubły inne niż w 

postępowaniu wspólnym

                    25 600,00 zł 

Skrzynie, walizki  transportowe
5 700,00 zł                      



656 Usługi badania wody badanie wody z kąpieliska oraz wody pitnej 5 000,00 zł                   5 000,00 zł                      

CHR

657 Usługi badania wody 1 000,00 zł                   1 000,00 zł                      CT

658 Usługi badania wody bakteryjne badanie wody 6 000,00 zł                   6 000,00 zł                      CSA

659 Usługi badania wody bakteryjne badanie wody 2 000,00 zł                   2 000,00 zł                      CZ

660 Usługi badawcze

Specjalistyczne usługi 

wykonywane na potrzeby 

projektów badawczych 

Usługi pomiarów terenowych (Badania 

napełnień w pojazdach, użytkowników 

węzłów, wsiadających, wysiadających, 

przesiadających się, prędkości pieszych, 

potoki pieszych na węzłach, czasy 

przemieszczeń, naświetlenie korytarzy, 

tuneli, inwentaryzacje węzłów 

transportowych (zbieranie wymiarów) itp. )

                  39 950,00 zł                     39 950,00 zł 

WILIS

661 Usługi badawcze

Usługi eksperckie, konsultacje - ocena/ 

opinia przedstawicieli grup OzSP i 

ekspertów dziedzinowych wypracowanych 

przez nas rozwiązań (kart dobrych praktyk, 

metod oceny rozwiązań i udogodnień, 

metody prowadzenia audytu, dobór list 

kontrolnych do audytów), pilotażowe oceny 

węzłów przez grupy OzSP.

                  29 550,00 zł                     29 550,00 zł 

WILIS

662 Usługi badawcze
Analizy eksperckie wraz z dostawą danych 

do projektu T-Included
50 000,00 zł                 50 000,00 zł                    

WILIS

663 Usługi badawcze Analizy mikrobiologiczne 45 000,00 zł                 45 000,00 zł                    

WILIS

664 Usługi badawcze Usługa sekwencjonowania

Analiza metagenomiczna całkowitej 

populacji bakteryjnej w próbach osadu 

czynnego z komunalnej oczyszczalni 

ścieków

22 000,00 zł                 22 000,00 zł                    

WILIS

665 Usługi badawcze Usługa sekwencjonowania
Analiza aktywności genow z 

wykorzystaniem metatranskrytpomu 
33 000,00 zł                 33 000,00 zł                    

WILIS



666 Usługi badawcze
Analizy składu biowęgli, analizy 

powierzchni, grup funkcyjnych, WWA
20 000,00 zł                 20 000,00 zł                    

WILIS

667 Usługi badawcze Usługi analizy próbek

Usługa oznaczenia stężenia kofeiny oraz 

analiza próbek stałych pod względem 

zawartości grup funkcyjnych

23 000,00 zł                 23 000,00 zł                    

WILIS

668 Usługi badawcze Zbieranie danych

Zebranie danych od jednostek badawczych 

do badania empirycznego 7 500,00 zł                   7 500,00 zł                      WZIE

669 Usługi badawcze

Przeprowadzenie badań jakości 

etykietyzacji przy pomocy 

systemu SPIN z 

wykorzystaniem dostarczonych 

modeli sztucznych sieci 

neuronowych wraz z 

komentarzem eksperta w 

zakresie potencjalnych 

konsekwencji błędów systemu 

predykcyjnego, stanowiącym 

podstawę do określenia kosztu 

błędnych decyzji w każdej z 

klas problemów.

Przeprowadzenie badań jakości 

etykietyzacji przy pomocy systemu SPIN z 

wykorzystaniem dostarczonych modeli 

sztucznych sieci neuronowych wraz z 

komentarzem eksperta w zakresie 

potencjalnych konsekwencji błędów 

systemu predykcyjnego, stanowiącym 

podstawę do określenia kosztu błędnych 

decyzji w każdej z klas problemów. 

Szczegółowy zakres zostanie ustalony po 

rozmowach ze zleceniodawcą badań 

zleconych realizowanych przez PG. 20 000,00 zł                 20 000,00 zł                    WETI

670 Usługi badawcze

Specjalistyczne usługi 

wysokorozdzielczego obrazowania próbek 

za pomocą wiązki elektronów 15 000,00 zł                 15 000,00 zł                    WETI

671 Usługi badawcze
Analiza ICP, analiza CHNS, analiza XRF, 

Analiza TGA, Analiza XPS  100 000,00 zł               100 000,00 zł                  WCH

672 Usługi badawcze
Usługa opracowania i wdrożenia prototypu 

ładowarki do turbiny wiatrowej
235 500,00 zł               235 500,00 zł                  

CMEW 1

673 Usługi badawcze
Usługa wykonania projektu modelu łopaty 

do turbiny wiatrowej
138 945,00 zł               138 945,00 zł                  

CMEW 1



674 Usługi badawcze

usługa polegająca na wypożyczeniu i 

dostarczeniu wyników pomiarów 

wykonanych za pomocą 5 mierników 

jakości powietrza (wyposażonych w 

czujniki mierzące w trybie ciągłym 

stężenie pyłu zawieszonego i tlenków 

azotu w powietrzu zewnętrznym) wraz z 

wcześniejszą kalibracją tych urządzeń, 

ich montażem w miejscach 

wskazanych przez zamawiającego wraz 

z usługą zbierania i udostępniania 

danych pomiarowych  

72 400,00 zł                 72 400,00 zł                    

WA 2

675 Usługi badawcze

wykonanie skanów i dokumentacji 

pomiarowej pokrywy zieleni 

(opracowanie modeli cyfrowych 

przeznaczonych do analizy 

zanieczyszczeń środowiska ) w 

Gdańsku przy  ul. Hallera – 

sparametryzowanie form zieleni   

38 000,00 zł                 38 000,00 zł                    

WA 2

676 Dodatkowe usł. biurowe dziennieczki dla nauczycieli 1 200,00 zł                   1 200,00 zł                      CSA

677
Usługi biur podroży (obozy , 

kolonie)
organizacja kolonii i obozu dla dzieci 350 000,00 zł               350 000,00 zł                  

CHR

678
Usługi biur podroży (obozy , 

kolonie)

zakup biletów lotnicznych w trakcie 

wyjazdów: RoboBoat 2023 - Sarasota , 

Floryda, USA; Spaceport America Cup 

2023, Nowy Meksyk, USA; - 20 osób

90 000,00 zł                 90 000,00 zł                    WIMIO

679
Usługi biur podroży (obozy , 

kolonie)

usł.noclegowe, spotkania, konferencje, ( 

planowane), AMP 50 000,00 zł                 50 000,00 zł                    

CSA

680
Usługi cateringowe - tylko na 

zaplanowane wydarzenia i umowy 

sukcesywne Usługi cateringowe

Sukcesywne usługi cateringowe i 

restauracyjne na uroczystości, spotkania 

organizowane przez BR

1 600 000,00 zł            1 600 000,00 zł               

BR

681
Usługi cateringowe - tylko na 

zaplanowane wydarzenia i umowy 

sukcesywne

uisługa cateringowa w trakcie seminarium 

dla dzieci organizowanego w Sztumie
6 000,00 zł                   6 000,00 zł                      

WILIS

682
Usługi cateringowe - tylko na 

zaplanowane wydarzenia i umowy 

sukcesywne

Wigilia Wydziałowa 15 000,00 zł                 15 000,00 zł                    

WFTIMS



683
Usługi cateringowe - tylko na 

zaplanowane wydarzenia i umowy 

sukcesywne Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych

Sukcesywne świadczenie usług 

restauracyjnych 800 000,00 zł            800 000,00 zł              WETI

684
Usługi cateringowe - tylko na 

zaplanowane wydarzenia i umowy 

sukcesywne

Świadczenie usługi 

restauracyjnej dla grup 

dydaktycznych podcza zajęć 

terenowych

Świadczenie usługi restauracyjnej dla 

grup dydaktycznych podcza zajęć 

terenowych 6 000,00 zł                6 000,00 zł                  WETI

685
Usługi cateringowe - tylko na 

zaplanowane wydarzenia i umowy 

sukcesywne

23 500,00 zł                 23 500,00 zł                    

WZIE

686
Usługi cateringowe - tylko na 

zaplanowane wydarzenia i umowy 

sukcesywne

catering 10 000,00 zł                 10 000,00 zł                    

DK

687
Usługi cateringowe - tylko na 

zaplanowane wydarzenia i umowy 

sukcesywne

catering na Ranking Liceów i 

Techników, poczęstunek na 

promocję Budżetu 

Obywatelskiego

przekąski typu pączki, ciastka, owoce, 

kanapki, tortille
                  25 000,00 zł                     25 000,00 zł 

DP

688
Usługi cateringowe - tylko na 

zaplanowane wydarzenia i umowy 

sukcesywne

usługa dostarczania posiłków 

profilaktycznych dla pracowników PG
                100 000,00 zł                   100 000,00 zł 

CHR

689
Usługi cateringowe - tylko na 

zaplanowane wydarzenia i umowy 

sukcesywne

Catering na Bal Inżyniera 14 400,00 zł                 14 400,00 zł                    

WEIA

690
Usługi cateringowe - tylko na 

zaplanowane wydarzenia i umowy 

sukcesywne

BAL SPORTOWCA, WIGILIA, RADA 

PEDAG. , 50 000,00 zł                 50 000,00 zł                    CSA

691
Usługi cateringowe - tylko na 

zaplanowane wydarzenia i umowy 

sukcesywne

usługa cateringowa podczas Konferencji 

Baltic Windustry
40 000,00 zł                 40 000,00 zł                    CMEW 1

692
Usługi cateringowe - tylko na 

zaplanowane wydarzenia i umowy 

sukcesywne

usługa cateringowa podczas Targów pracy

15 000,00 zł                 15 000,00 zł                    CMEW 1

693 usługi restauracyjne wyżywienie podczas AMP 50 000,00 zł                 50 000,00 zł                    CSA

694 Usługi gotowania posiłków
przygotowanie wyżywienia na imprezę 

integracyjną dla studentów zagranicznych
10 000,00 zł                 10 000,00 zł                    

DWM



695 Usługi gotowania posiłków

usługi restauracyjne i 

gastronomiczne na Festiwal 

Nauki

obiady, posiłki regeneracyjne  dla 

organizatorów festiwalu nauki - danie 

obiadowe na ciepło z napojem
                  35 000,00 zł                     35 000,00 zł 

DP

696 Usługi gotowania posiłków
usługa prowadzenia żywienia wczsowiczów 

w sezonie 2023 r. z opcją w 2024 r.
1 400 000,00 zł            1 400 000,00 zł               

CHR

697 Usługi cięcia laserowego
Usluga cięcia laserowego blachy wirnika do 

celow badawczych
2 270,00 zł                   2 270,00 zł                      

CTT 1

698 Usługi cięcia wodą
Usługa cięcia wodą wraz z materiałem do 

wykonania formy do replik nawierzchni
760,00 zł                      760,00 zł                         

WIMIO 2

699 Usługi czyszczenia kanałów 
Usługa czyszczenia kanałów 

ściekowych 8 000,00 zł                8 000,00 zł                  CZ 1

700 Usługi czyszczenia kanałów 30 000,00 zł              30 000,00 zł                CT

701 Usługi czyszczenia rynien 4 000,00 zł                   4 000,00 zł                      WIMIO

702 Usługi czyszczenia rynien 10 000,00 zł                 10 000,00 zł                    CL

703 Usługi czyszczenia rynien
Usługa czyszczenie rynien w budynku 

Bratniak 5 000,00 zł                   5 000,00 zł                      DSS

704 Usługi czyszczenia rynien 10 000,00 zł                 10 000,00 zł                    WCH

705 Usługi dekarskie 3 000,00 zł                   3 000,00 zł                      WIMIO
706 Usługi dekarskie naprawa dachów 10 000,00 zł                 10 000,00 zł                    CL

707 Usługi dezynfekcji, deratyzacji
sukcesywna usługa dezynfekcji, 

dezynsekcji i deratyzacji
7 000,00 zł                   7 000,00 zł                      

CHR

708 Usługi dezynfekcji, deratyzacji Usługi dezynfekcji, deratyzacji 2 000,00 zł                   2 000,00 zł                      WIMIO

709 Usługi dezynfekcji, deratyzacji Usługi dezynfekcji, deratyzacji 3 000,00 zł                   3 000,00 zł                      CL

710 Usługi dezynfekcji, deratyzacji Usługi dezynfekcji, deratyzacji 10 000,00 zł                 10 000,00 zł                    WCH

711 Usługi dezynfekcji, deratyzacji
Usługi dezynfekcji i dezynsekcji 

budynków 25 000,00 zł              25 000,00 zł                CZ

712 Usługi dezynfekcji, deratyzacji
dezynfekcja i deratyzacja budynków , 

uzupełnianie deratyzatorów 3 000,00 zł                   3 000,00 zł                      CSA



713
Usługi doradcze w zakresie 

Projektowanie usług publicznych

zapewnienie transferu wiedzy z 

perspektywy  „użytkownika”, we współpracy 

między oddolnymi inicjatywami obywateli, 

administracją miejską i innymi 

interesariuszami procesu zapewnia 

wspólne innowacyjne (publiczne) 

rozwiązania problemów wpływających na 

życie w dzielnicach 135 000,00 zł               135 000,00 zł                  WA

714 Usługi doradcze i consultingowe
usługa pisania wniosku o grant 

COPERNICIUM INTERNATIONAL 94 200,00 zł                 94 200,00 zł                    CMEW 1

715 Usługi druku 3D wydruk 3D elementów do pojazdu Tukan 10 000,00 zł                 10 000,00 zł                    WIMIO

716 Usługi druku 3D
Usługa druku 3D śrub napędowych 770,00 zł                      770,00 zł                         

WIMIO 2

717 Usługi fotograficzne
fotosesja kampusu, pracowników i 

studentów 25 000,00 zł                 25 000,00 zł                    DWM

718 Usługi fotograficzne
usługi fotograficzne na potrzeby wydarzeń 

WRS WA (np.. Fotobudka) 2 000,00 zł                   2 000,00 zł                      WA

719 Usługi fotograficzne Bal Sportowca- fotobudka 3 000,00 zł                   3 000,00 zł                      CSA

720 Usługi fotograficzne Usługa fotograficzna i fotobudki 2 500,00 zł                   2 500,00 zł                      WEIA

721 Usługi fotograficzne

Usługi w zakresie wykonywania zdjęć na 

imprezach organizowanych w AKPG 

Kwadratowa 40 000,00 zł                 40 000,00 zł                    DSS

722 Usługi frezowania CNC realizacja falowodów 12 000,00 zł                 12 000,00 zł                    WETI

723 Usługi frezowania CNC frezowanie CNC 10 000,00 zł                 10 000,00 zł                    WIMIO

724 Usługi frezowania CNC Frezowanie lub wydruk prototypu łopat 

turbiny wiatrowej 20 000,00 zł                 20 000,00 zł                    WEIA 1

725 Uslugi geodezyjne
usł.geodezyjne plus kartograficzne ( 

budowa obiektów sportowych) 50 000,00 zł                 50 000,00 zł                    CSA

726
Usługi hotelarskie i noclegowe - 

tylko na zaplanowane wydarzenia 

i usługi sukcesywne
34 100,00 zł                 34 100,00 zł                    WZIE 2

727
Usługi hotelarskie i noclegowe - 

tylko na zaplanowane wydarzenia 

i usługi sukcesywne
Sukcesywne usługi hotelarskie 50 000,00 zł                 50 000,00 zł                    WCH



728
Usługi hotelarskie i noclegowe - 

tylko na zaplanowane wydarzenia 

i usługi sukcesywne
zakwaterowanie dla ERASMUSÓW 17 000,00 zł                 17 000,00 zł                    DWM

729
Usługi hotelarskie i noclegowe - 

tylko na zaplanowane wydarzenia 

i usługi sukcesywne
usługa noclegowa podczas warsztatów 

Szkoły Letniej w Wieżycy  10 000,00 zł                 10 000,00 zł                    WA

730
Usługi hotelarskie i noclegowe - 

tylko na zaplanowane wydarzenia 

i usługi sukcesywne

usługi hotelarskie w trakcie wyjazdów: 

RoboBoat 2023 - Sarasota , Floryda, USA; 

Spaceport America Cup 2023, Nowy 

Meksyk, USA;

50 000,00 zł                 50 000,00 zł                    

WIMIO

731
Usługi hotelarskie i noclegowe - 

tylko na zaplanowane wydarzenia 

i usługi sukcesywne

wynajem mieszkania w projekcie AURUM 3 500,00 zł                   3 500,00 zł                      

WIMIO

732
Usługi hotelarskie i noclegowe - 

tylko na zaplanowane wydarzenia 

i usługi sukcesywne

10 000,00 zł                 10 000,00 zł                    

DK

733
Usługi hotelarskie i noclegowe - 

tylko na zaplanowane wydarzenia 

i usługi sukcesywne

Organizacja seminariów Usługi w zakresie organizacji wydarzeń 33 000,00 zł                 33 000,00 zł                    

WEIA

734
Usługi hotelarskie i noclegowe - 

tylko na zaplanowane wydarzenia 

i usługi sukcesywne

Świadczenie usług hotelowych i 

restauracyjnych oraz najem Sali 

konferencyjnej wraz z niezbędną 

infrastrukturą w ramach wyjazdowego 

posiedzenia Parlamentu Studentów 

/Doktorantów PG oraz wyjazdu 

szkoleniowego dla przedstawicieli 

Wydziałowych Rad Studentów
50 000,00 zł                 50 000,00 zł                    DSS

735
Usługi hotelarskie i noclegowe - 

tylko na zaplanowane wydarzenia 

i usługi sukcesywne

Usługa w zakresie organizacji obozu 

adaptacyjnego 
80 000,00 zł                 80 000,00 zł                    DSS



736
Usługi hotelarskie i noclegowe - 

tylko na zaplanowane wydarzenia 

i usługi sukcesywne
usł.noclegowe, spotkania, konferencje, ( 

planowane), AMP 130 000,00 zł               130 000,00 zł                  CSA 11000

737
Usługi hotelarskie i noclegowe - 

tylko na zaplanowane wydarzenia 

i usługi sukcesywne

Sukcesywne usługi hotelarskie podczas 

delegacji służbowych związanych z 

działalnością Laboratorium Techniki 

Głębinowej 7 000,00 zł                   7 000,00 zł                      WIMIO 2

738
Usługi hotelarskie i noclegowe - 

tylko na zaplanowane wydarzenia 

i usługi sukcesywne

Usługa noclegowa, restauracyjna, 

konferencyjna i przewozowa na potrzeby 

uczestników konferencji „XXV Zjazd 

Termodynamików” 240 330,00 zł               240 330,00 zł                  WIMIO 2

739

Usługi informatyczne: 

konsultacyjne, opracowywania 

oprogramowania, internetowe i 

wsparcia

3-letni pakiet serwisowy (wsparcia 

technicznego i aktualizacji) 

specjalistycznego oprogramowania 

SimaPro do będącej w posiadaniu 

Zamawiającego  jednostanowiskowej 

licencji tego oprogramowania (1 szt.)

25 000,00 zł                 25 000,00 zł                    

WILIS ######

740 Usługa informatyczna

Usługa stworzenia Virtual Tour 

(wirtualnego spaceru 3D po Wydziale 

Zarządzania i Ekonomii Politechniki 

Gdańskiej). Projekt NAWA.

21 300,00 zł                 21 300,00 zł                    

WZIE ######

741 Usługi informatyczne

Usługi baz danych

Usługi informatyczne w chmurze - 

przetwarzanie i przechowywanie 

danych projektowych 100 000,00 zł            100 000,00 zł              WETI

742
Usługi internetowe - domeny 

internetowe 4 domeny, roczna licencja Confuence 4 000,00 zł                   4 000,00 zł                      WETI

743
Usługi internetowe - domeny 

internetowe

domena strony pgracing 100,00 zł                      100,00 zł                         

WIMIO

744
Usługi internetowe - domeny 

internetowe Opłata domen Internetowych 900,00 zł                      900,00 zł                         DSS

745 Usługi introligatorskie naprawa uszkodzonych książek 8 500,00 zł                   8 500,00 zł                      Biblioteka

746 Usługi kalibracji sprzętu

Usługa kalibracji kanałów 

pomiarowych analizaotra mocy 

Usługa kalibracji kanałów pomiarowych 

analizaotra mocy                   16 260,00 zł                     16 260,00 zł 

WEIA

747 Usługi kalibracyjne nadzór nas stacja uzdatniania wody 

basenów pływackich, czyszczenie kanałów 

ściekowych, beczkowóz Camper Prak 20 000,00 zł                 20 000,00 zł                    CSA



748 Usługi kominiarskie usługi kominiarskie 1 500,00 zł                   1 500,00 zł                      

CHR

749 Usługi korektorskie Zatrudnienie korektora w celu sprawdzenia 

informatora w języku polskim 2 000,00 zł                   2 000,00 zł                      WZIE

750 Usługi korektorskie redagowanie tekstu redagowanie tekstu 4 000,00 zł                4 000,00 zł                  WETI

751 Usługi korektorskie usługa korekty wydawnictw PG korekta Pisma PG, albumów i folderów                     6 500,00 zł                       6 500,00 zł 
DP

752 Usługi krawieckie
7 000,00 zł                   7 000,00 zł                      CL

753 Usługi krawieckie
szycie strojów sportowych na wymiar, 

naszywanie logotypów na stroje 6 000,00 zł                   6 000,00 zł                      CSA

754 Usługi laboratoryjne
uslugi zlecne do pracy w 

projekcie

Wykonanie zdjęć elektronowym 

mikroskopem transmisyjnym (TEM) 8 200,00 zł                   8 200,00 zł                      WETI 2

755 Usługi laboratoryjne
usługi do prac naukowo-

badawczych fabrykacja ukladow mikrofalowych 300,00 zł                      300,00 zł                         WETI 2

756 Usługa monitoringu mediów
monitorowanie rynku 

mediowego

monitoring bieżący mediów ogólnopolskich 

pod hasłem  "Politechnika Gdańska" 

(prasa, radio, telewizja, internet, oraz 

dostęp do archiwum monitoringu)

                    6 000,00 zł                       6 000,00 zł 

DP

757 Usługi monitoringu wody

sukcesywna usługa prowadzenia 

monitoringu jakości wód  i pracy 

biologicznej oczyszczalni ścieków wraz ze 

sporządzeniem raportu

40 000,00 zł                 40 000,00 zł                    

CHR

758
Usługi najmu  autokarów wraz z 

kierowcą Transport studentów na zajęcia terenowe 6 500,00 zł                   6 500,00 zł                      WETI

759
Usługi najmu  autokarów wraz z 

kierowcą autokar na staff week 10 000,00 zł                 10 000,00 zł                    DWM

760
Usługi najmu  autokarów wraz z 

kierowcą 5 000,00 zł                   5 000,00 zł                      DK

761
Usługi najmu  autokarów wraz z 

kierowcą 15 000,00 zł                 15 000,00 zł                    WIMIO

762
Usługi najmu  autokarów wraz z 

kierowcą 4 000,00 zł                   4 000,00 zł                      CL



763
Usługi najmu  autokarów wraz z 

kierowcą

Wynajęcie autokaru na terenowe zajęcia 

laboratoryjne w zakładzie Amber

Wynajęcie autokaru na terenowe zajęcia 

laboratoryjne w zakładzie Winiarnia MIX

Wynajęcie autokaru na terenowe zajęcia 

laboratoryjne w zakładzie Destylarnia 

Sobieski

Wynajęcie autokaru na terenowe zajęcia 

laboratoryjne w zakładzie Bowil 20 000,00 zł                 20 000,00 zł                    WCH

764
Usługi najmu  autokarów wraz z 

kierowcą przewóz uczniów na realizowane warsztaty 1 000,00 zł                   1 000,00 zł                      WETI 2

765
Usługi najmu pojazdów innych niż 

autokar
przejazdy taksówkami dla wykładowców 

oraz gości zewnętrznych programu MBA 5 000,00 zł                   5 000,00 zł                      WZIE

766
Usługi najmu pojazdów innych niż 

autokar
usługa transportu piasku, desek 6 000,00 zł                   6 000,00 zł                      

CHR

767
Usługi najmu pojazdów innych niż 

autokar

najem taksówki do przewozu gości w 

ramach ich wizyt

500,00 zł                      500,00 zł                         

WIMIO

768
Usługi najmu pojazdów innych niż 

autokar

4 000,00 zł                   4 000,00 zł                      

CL

769
Usługi najmu pojazdów innych niż 

autokar transport łodzi, jachtów oraz koni na AMP 20 000,00 zł                 20 000,00 zł                    CSA

770
Usługi najmu pojazdów innych niż 

autokar
transport łoptay do turbiny

7 070,00 zł                   7 070,00 zł                      CMEW 1

771
Usługi najmu pojazdów innych niż 

autokar
transport łoptay do turbiny

7 070,00 zł                   7 070,00 zł                      CMEW 1

772
Usługi najmu, czarterowania 

statków, łodzi

wynajem na imprezę integracyjna dla 

studentów 13 000,00 zł                 13 000,00 zł                    DWM

773
Usługi najmu, czarterowania 

statków, łodzi

wynajem jednostki pływającej wraz z załogąwynajem jednostki do badań modelu w 

morzu

120 000,00 zł               120 000,00 zł                  

WIMIO

774

Usługi naprawy i konserwacji 

aparatury badawczej i pomiarowej 

(Proszę sprecyzować o jaka 

usługę chodzi)

Usługi naprawcze i konserwacyjne 

instrumentów geodezyjnych (tachimetry, 

niwelatory,aparaty fotograficzne)

5 000,00 zł                   5 000,00 zł                      

WILIS



775

Usługi naprawy i konserwacji 

aparatury badawczej i pomiarowej 

(Proszę sprecyzować o jaka 

usługę chodzi)

Konserwacja i naprawa mikroskopów 2 400,00 zł                   2 400,00 zł                      

WILIS

776

Usługi naprawy i konserwacji 

aparatury badawczej i pomiarowej 

(Proszę sprecyzować o jaka 

usługę chodzi)
Serwis aparatury 50 000,00 zł                 50 000,00 zł                    WETI

777

Usługi naprawy i konserwacji 

aparatury badawczej i pomiarowej 

(Proszę sprecyzować o jaka 

usługę chodzi)
Diagnoza awarii mikroskopu Philips XL-30 3 880,00 zł                   3 880,00 zł                      WIMIO 2

778 Usługi naprawy i konerwacji
Konserwacja urządzenia do frankowania 

korespndencji
5 000,00 zł                   5 000,00 zł                      

COD

779
Przeglad i naprawa regałów 

jezdnych

Usługi naprawy i konserwacji regałów 

bibliotecznych o napędzie ręcznym i 

elektrycznym 30 000,00 zł              30 000,00 zł                Biblioteka

780 Usługi naprawy i konerwacji

usługa naprawy sprzętów elektrycznych 

(grzejniki, lodówki, radioodbiorniki, itp.), 

elektronarzędzi, sprzętów stanowiących 

wyposażenie hydrofornii, oczyszczalni, 

instalacji OC, pozostałych sprzętów, itp.

5 000,00 zł                   5 000,00 zł                      

HR

781
Usługi naprawy i konserwacji 

samochodów

Serwis samochodu służbowego IVECO 

oraz przyczepy-wiertnicy
3 000,00 zł                   3 000,00 zł                      

WILIS

782
Usługi naprawy i konserwacji 

samochodów

VW Crafter GD 4015U, Ford Kuga, Skoda- 

warsztat samochodowy, myjnia, okresowe 

badanie techniczne

10 000,00 zł                 10 000,00 zł                    

WIMIO

783
Usługi naprawy i konserwacji 

samochodów
naprawy, serwis samochodów 50 000,00 zł                 50 000,00 zł                    

CL

784
Usługi naprawy i konserwacji 

samochodów
kontrola techniczna samochodów 1 000,00 zł                   1 000,00 zł                      

CL



785
Usługi naprawy i konserwacji 

samochodów
5 000,00 zł                   5 000,00 zł                      CT

786 Usługi wymiany opon wymiana i wyważenie  opon 4 000,00 zł                   4 000,00 zł                      
CL

787 Usługi wymiany opon
Wymiana opon w samochodzie 

służbowym 300,00 zł                   300,00 zł                     WETI

788 Usługi wymiany opon
montaż ogumienia do samochodów 

ciężarowych

2 000,00 zł                   2 000,00 zł                      

WIMIO

789
Usługi naprawy i konserwacji 

sprzętu komputerowego 7 000,00 zł                   7 000,00 zł                      WETI

790
Usługi naprawy i konserwacji 

sprzętu komputerowego
Naprawy komputerów przenośnych w 

zakresie uszkodzeń mechanicznych 8 000,00 zł                   8 000,00 zł                      WETI

791
Usługi naprawy i konserwacji 

sprzętu komputerowego

konserwacja drukarek i urządzeń 

wielofunkcyjnych, naprawa sprzętu 2 000,00 zł                   2 000,00 zł                      WETI

792
Usługi naprawy i konserwacji 

sprzętu komputerowego

konserwacja drukarek i 

urządzeń wielofunkcyjnych, 

naprawa sprzętu 2 000,00 zł                   2 000,00 zł                      WETI

793
Usługi naprawy i konserwacji 

sprzętu komputerowego

Usługi w zakresie napraw i konserwacji i 

podobne usługi dotyczące komputerów 

osobistych, sprzętu biurowego, sprzętu 

telekomunikacyjnego i audiowizuwalnego

3 000,00 zł                   3 000,00 zł                      CHR

794
Usługi naprawy i konserwacji 

sprzętu komputerowego

naprawa i konserwacja sprzętu 

komputerowego 3 000,00 zł                   3 000,00 zł                      WA

795
Usługi naprawy i konserwacji 

sprzętu komputerowego

Naprawa urządzeń komputerowych 

imaszyn biurowych
1 200,00 zł                   1 200,00 zł                      

WEIA

796 Usługi naprawy i konserwacji

Drobn naprawy i serwis maszyn, kabin TOI 

TOI, serwis sprzętu sportowego, drzwi 

ppoż, podestów, rolet, kasy parkingowej, 

pomp, zaworów, przegląd ścianki, serwis 

boisk

90 000,00 zł                 90 000,00 zł                    

CSA

797
Usługi konserwacji i serwisowania 

sprzętu nurkowego
Serwis posaidanego sprzętu nurkowego 700,00 zł                      700,00 zł                         

WIMIO 2

798
Usługa wymiany/ naprawy 

klimatyzacji na basenach CSA naprawa klimatyzacji 90 000,00 zł                 90 000,00 zł                    CSA

799 Usługi nadania numerów DOI MEDRA nadawanie numerów DOI 

artykułom publikowanym w czasopiśmie 600,00 zł                      600,00 zł                         WZIE



800
Usługi obróbki metali, usługi 

ślusarskie
dorabianie kluczy 700,00 zł                      700,00 zł                         

CHR

801
Usługi obróbki metali, usługi 

ślusarskie

obróbka elementów mechanicznych 80 000,00 zł                 80 000,00 zł                    

WIMIO

802
Usługi obróbki metali, usługi 

ślusarskie elementy ze stali nierdzewnej 1 500,00 zł                   1 500,00 zł                      CSA

803
Usługi obróbki metali, usługi 

ślusarskie

Wykonanie i dostawa bębna i wału zwijarki 

pępowiny 33 290,00 zł                 33 290,00 zł                    WIMIO 2

804
Usługi obróbki metali, usługi 

ślusarskie

Wał do badań łożysk ślizgowych, 

regeneracja panwi 2 050,00 zł                   2 050,00 zł                      WIMIO 2

805 Usługi ochroniarskie

Świadczenie na usługi w zakresie 

ochrony osób i mienia w budynku 

„Bratniak” Politechniki Gdańskiej, 

ochrony imprez organizowanych w 

Akademickim Klubie Politechniki 

Gdańskiej „Kwadratowa” oraz 

zabezpieczania imprez plenerowych (w 

tym imprez masowych) organizowanych 

przez Politechnikę Gdańską.
778 000,00 zł               778 000,00 zł                  DSS

806 Usługi odgrzybiania 8 000,00 zł                   8 000,00 zł                      WIMIO

807 Usługi odgrzybiania
odkażanie zbiorów bibliotecznych w 

komorze fumigacyjnej 2 500,00 zł                   2 500,00 zł                      Biblioteka

808 Usługi odśnieżania odśnieżanie drogi dojazdowej do OW 2 000,00 zł                   2 000,00 zł                      

CHR

809 Usługi odśnieżania 8 000,00 zł                   8 000,00 zł                      CL

810 Usługa odśnieżania usługi odśnieżania boisk, dachu 40 000,00 zł                 40 000,00 zł                    CSA

811
Usługi ogrodnicze, utrzymania i 

pielęgnacji zieleni

wycinka uschniętych i zagrażających 

bezpieczeństwu drzew na terenie OW
10 000,00 zł                 10 000,00 zł                    

CHR

812
Usługi ogrodnicze, utrzymania i 

pielęgnacji zieleni
wycinka drzew 20 000,00 zł                 20 000,00 zł                    

CL

813
Usługi ogrodnicze, utrzymania i 

pielęgnacji zieleni
przycinanie koron drzew wraz z 

wywiezieniem urobku 15 000,00 zł                 15 000,00 zł                    CSA

814
Usługi ogrodnicze, utrzymania i 

pielęgnacji zieleni wycinka i pielęgnacja drzew 5 000,00 zł                   5 000,00 zł                      CZ



815 Usługi płatności elektronicznych
uslugi w zakresie rozliczen 

platności obsługa platności elektronicznych 30 000,00 zł                 30 000,00 zł                    CUI

816 Usługi  porządkowe
mycie hali balonowej, magazynowanie 

sprzętu-łodzi 40 000,00 zł                 40 000,00 zł                    CSA

817 Usługa produkcji filmu

usługa nakręcenia i montażu 

filmu o uczelni wraz z 

przekzaniem praw autorskich 

do utworu

przygotowanie profesjonalnego, 

kilkuminotowego filmu o Politechice 

Gdańskiej w oparciu o wstępny scenariusz. 

Realizacja we współpracy z Zamawiającym

                100 000,00 zł                   100 000,00 zł 

DP

818 Usługi projektowanie stron www

Strona WWW zawierająca 

artykuły oraz wyniki badań  

prowadzonych w ramach 

proejktu " ELECTRUST",.

Strona WWW, tłumaczenia - polski-

angielski. 13 000,00 zł                 13 000,00 zł                    WZIE

819 Usługi projektowanie stron www

strona internetowa projektu 

EmbedterLab z aktualizacjami o 

wszelkich działaniach w języku polskim 

i angielskim 10 000,00 zł                 10 000,00 zł                    WA 2

820 Usługi promocyjne
Usługa promująca badania naukowe na 

WILiŚ 24 000,00 zł                 24 000,00 zł                    WILIS

821 Usługi promocyjne Usługi  w zakresie promocji 40 000,00 zł                 40 000,00 zł                    DSS

822 Usługi promocyjne Usługi w zakresie promocji 2 000,00 zł                2 000,00 zł                  CZ



823 Usługi reklamy
reklama w mediach 

tradycyjnych i nowoczesnych 

Kampanie reklamowe związne z Dniem 

Otwartym oraz  Rekrutacją na studia, w 

tym: kampanie banerowe i tekstowe w Sieci 

Google, spoty radiowe, artykuły 

sponsorowane, portale lokalne, media 

nowoczesne, bilboardy uliczne, 

komunikacja miejska i

inne działania reklamowe - np. prezentacje 

na portalach

                250 000,00 zł                   250 000,00 zł 

DP

824 Usługi promocji
promocja uczelni podczas 

targów i  wydarzeń specjalnych

stoiska promocyjne podczas targów 

edukacyjnych lub technologicznych, np. 

Women in Tech Summit; 

partnerstwo i organizacja wydarzeń np. 

Rankingu Liceów i Techników Perspektywy, 

Ranking Szkół Wyższych, Dziewczyny na 

Politechniki

                  60 000,00 zł                     60 000,00 zł 

DP



825
Usługi w zakresie promocji i 

reklamy

Kampanie rekalmowe , 

akcje promocyjjne dotyczące 

różnych wydarzeń

Kampania sponsorowana w kanałach 

social media
60 000,00 zł                 60 000,00 zł                    WZIE

826
Usługi związane z 

marketingiem

promocja programu MBA poprzez 

publikację artykułów w gazetach 15 000,00 zł                 15 000,00 zł                    WZIE

827
Usługi związane z 

marketingiem

kampania google, obsługa przez Marcina 

Fusa 12 000,00 zł                 12 000,00 zł                    WZIE

828
Usługi związane z 

marketingiem usługa google Ads - jedyny przedstawiciel 30 000,00 zł                 30 000,00 zł                    WZIE

829
Usługi związane z 

marketingiem

prace biurowe i marketingowe Usługi Ewy 

Łusiak-Sobolewskiej 50 000,00 zł                 50 000,00 zł                    WZIE

830 Usługi pozowania usługi pozowania na zajęciach z rzeźby 2 000,00 zł                   2 000,00 zł                      WA

831 Opieka promotorska
Usługa realizowana przez osobę zewnętrną 

związana z realizacja Capestone Projects
25 000,00 zł                 25 000,00 zł                    WZE

832
Usługi przeglądów technicznych, 

budowlanych i inne

usługa wykonania okresowego rocznego 

przeglądu budynków w OW
2 500,00 zł                   2 500,00 zł                      

CHR

833
Usługi przeglądów technicznych, 

budowlanych i inne
20 000,00 zł                 20 000,00 zł                    

CL

834
Usługi przeglądów technicznych, 

budowlanych i inne

Badanie przewodów kominowych wentylacji 

grawitacyjnej
100 000,00 zł               100 000,00 zł                  

CT

835
Usługi przeglądów technicznych, 

budowlanych i inne
Przeglądy techniczne, budowlane i inne 60 000,00 zł              60 000,00 zł                CZ

836
Usługi przeglądów technicznych, 

budowlanych i inne
przegląd instalacji przeciwpoż., przegląd 

drzwi , nadzór budowlany 10 000,00 zł                 10 000,00 zł                    CSA

837
Usługi przeglądów technicznych, 

samochodów okresowe przeglądy techniczne samochodu 5 000,00 zł                   5 000,00 zł                      CB

838
Usługi przygotowania projektów 

graficzncyh 6 200,00 zł                   6 200,00 zł                      WZIE

839
Usługi przygotowania projektów 

graficzncyh

Projekty graficzne plakatów, ulotek, grafik 

na www, grafik do posterów w mediach 

spolecznościowych, folderów itp.. 10 000,00 zł                 10 000,00 zł                    DWM



840
Usługi przygotowania projektów 

graficzncyh Usługa wykonania projektu plakatu, baneru 12 000,00 zł                 12 000,00 zł                    DSS

841 Usługi projektowania graficznego
usługa graficznego 

opracowania dokumentu

Opracowanie graficzne dokumentu "Księga 

dobrych praktyk polskich" na potrzeby 

projektu SCE

2 000,00 zł                   2 000,00 zł                      

WILIS

842
Usługi ratowników medycznych 

itp..

usługa opieki medycznej na turnusach 

wczasowych
20 000,00 zł                 20 000,00 zł                    

CHR

843
Usługi ratowników medycznych 

itp..
3 000,00 zł                   3 000,00 zł                      

WIMIO

844
Usługi ratowników medycznych 

itp..
Wynajem ratownika medycznego 500,00 zł                      500,00 zł                         

WEIA

845
Usługi ratowników medycznych 

itp..

Specjalistyczne zabezpieczenie medyczne 

Tech23 5 000,00 zł                   5 000,00 zł                      DSS

846
Usługi ratowników medycznych 

itp.. ratownik medyczny na imprezy sportowe 5 000,00 zł                   5 000,00 zł                      CSA

847 Usługi ratowników wodnych
usługa ratownictwa wodnego na turnusach 

wczasowych
40 000,00 zł                 40 000,00 zł                    

CHR

848 Usługi ratowników wodnych usł.ratownictwa wodnego 129 000,00 zł               129 000,00 zł                  CSA

849 Usługi recenzji

recenzje artykułów REME sporządzone 

przez polskich i zagranicznych 

naukowców 5 600,00 zł                   5 600,00 zł                      WZIE

850 Usługi recenzji
Recenzja przez osobe zewnętrzną - usługa 

związana z Capestone Projects 5 000,00 zł                   5 000,00 zł                      WZIE

851
Usługi rekreacyjne, kulturalne 

i sportowe (odrębnie dla każdego 

wydarzenia)

usługa prowadzenia prac bosmańskich oraz 

kursów żeglarskich na turnusach 

wczasowych

18 000,00 zł                 18 000,00 zł                    

CHR

852
Usługi rekreacyjne, kulturalne 

i sportowe (odrębnie dla każdego 

wydarzenia)

Usługi w zakresie organizacji imprez 

Juwenalia 2023 90 000,00 zł                 90 000,00 zł                    DSS

853
Usługi utrzymania terenów 

sportowych czyszczenie boisk CSA 50 000,00 zł                 50 000,00 zł                    CSA

854 Usługi sprzątania
Uslugi sprzątania oraz uslugi sanitarne  

usługi powiązane 90 000,00 zł                 90 000,00 zł                    DSS

855 Usługi sprzątania
sprzątanie obiektów CSA 110 000,00 zł               110 000,00 zł                  CSA

856 Usługi stolarskie
instalowanie drzwi i okien i podobnych 

elementów
10 000,00 zł                 10 000,00 zł                    

CL

857 Usługi stolarskie okna, drzwi i podobne elementy 5 000,00 zł                5 000,00 zł                  CZ

858 Usługi stolarskie cięcie płyty, okleinowanie 4 000,00 zł                   4 000,00 zł                      CL

859 Usługi strojenia instrumentów strojenie fortepianu 2 000,00 zł                   2 000,00 zł                      WETI



860 Usługi strojenia instrumentów
2 500,00 zł                   2 500,00 zł                      CL

861 Usługi szklarskie usługi szklarskie 1 500,00 zł                   1 500,00 zł                      

CHR

862 Usługi szklarskie gabloty 20 000,00 zł                 20 000,00 zł                    
CL

863 Usługi szklarskie
usługi szklarskie

5 000,00 zł                   5 000,00 zł                      
CT

864 Usługi szklarskie
usługi szklarskie 3 000,00 zł                   3 000,00 zł                      CSA

865 Usługi szklarskie
usługi szklarskie 1 500,00 zł                   1 500,00 zł                      CZ

866 Usługi szkoleniowe
Szkolenie z zakresu wdrażania usług i 

codzienną pracą administratora

systemu Windows Server i Active Directory. 20 000,00 zł                 20 000,00 zł                    Biblioteka

867 Usługi szkoleniowe

szkolenie z zakresu analizy cyklu życia 

(LCA) i obsługi specjalistycznego 

oprogramowania SimaPro, którego licencję 

jednostanowiskową posiada Zamawiający

8 000,00 zł                   8 000,00 zł                      

WILIS

868 Usługi szkoleniowe

szkolenia z zakresu finansów 15 000,00 zł                 15 000,00 zł                    WETI

869 Usługi szkoleniowe szkolenia informatyczne 5 400,00 zł                   5 400,00 zł                      WETI

870 Usługi szkoleniowe szkolenia sportowe 20 000,00 zł                 20 000,00 zł                    DWM

871 Usługi szkoleniowe szkolenia ppoż., szkolenia sep, 24 000,00 zł                 24 000,00 zł                    CB

872 Usługi szkoleniowe szkolenia z dziedziny informatyki 50 000,00 zł                 50 000,00 zł                    CUI

873 Usługi szkoleniowe
szkolenie z OIN, z ustawy o Sygnlistach, 

warsztaty 3 500,00 zł                   3 500,00 zł                      Kancelaria N

874 Usługi szkoleniowe

Szkolenia z zakresu tworzenai aktów 

normatywnych w uczelni na przykladzie 

aktów regulujących proces ksztalcenia, 15 000,00 zł                 15 000,00 zł                    DK

875 Usługi szkoleniowe
szkolenia pracowników dziekanatu z 

zakresu tematyki wykonywanych zadań, 

szkolenia miękkie

5 000,00 zł                   5 000,00 zł                      

WIMIO



876 Usługi szkoleniowe

szkolenie pracowników z zakresu 

zarządzania, rozwoju osobistego

                  10 000,00 zł                     10 000,00 zł 

WIMIO

877 Usługi szkoleniowe

szkolenie pracowników z zakresu 

ustawy Prawo zamówień publicznych, o 

finansach publicznych

                    2 000,00 zł                       2 000,00 zł 

WIMIO

878 Usługi szkolnictwa wyższego
prowadzenie zajęć ze studentami na 

kierunku Architektura oarz Gospodarka 

Przestrzenna 120 000,00 zł               120 000,00 zł                  WA

879 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych Zajęcia na studiach podyplomowych: fizyka 15 000,00 zł                 15 000,00 zł                    WFTIMS

880 Usługi szkolnictwa wyższego
Zajęcia na studiach podyplomowych:  

matematyka 36000 36 000,00 zł                 36 000,00 zł                    WFTIMS

881 Usługi szkolnictwa wyższego
Zajęcia na studiach podyplomowych 

informatyka 19 500,00 zł                 19 500,00 zł                    WFTIMS

882 Usługi szkolnictwa wyższego

Prowadzenie zajęć ze 

studentami, zajęcia na studiach 

podyplomowych

Prowadzenie zajęć ze studentami, zajęcia 

na studiach podyplomowych 29 325,00 zł                 29 325,00 zł                    WETI

883 Usługi szkolnictwa wyższego

Opracowanie materiałów i 

przeprowadzenie szkoleń dla 

nauczycieli prowadzących koła 

informatyczne dla młodzieży 

uzdolnionej w ramach projektu 

„Centrum Mistrzostwa 

Informatycznego” 

Opracowanie materiałów i przeprowadzenie 

szkoleń dla nauczycieli prowadzących koła 

informatyczne dla młodzieży uzdolnionej w 

ramach projektu „Centrum Mistrzostwa 

Informatycznego” 

34 360,00 zł                 34 360,00 zł                    WETI 2

884 Usługi szkolnictwa wyższego

Indywidualne konsultacje on-

line dla osób prowadzących 

koła informatyczne dla 

młodzieży uzdolnionej w 

ramach projektu „Centrum 

Mistrzostwa Informatycznego” 

 Konsultacje on-line dla osób prowadzących 

koła informatyczne dla młodzieży 

uzdolnionej w ramach projektu „Centrum 

Mistrzostwa Informatycznego” 

360,00 zł                      360,00 zł                         WETI 2



885 Usługi szkolnictwa wyższego

Prowadzenie zajęć ze 

studentami - 

Cyberbezpieczeństwo i sici 

komputerowe

Prowadzenie zajęć dydaktycznych

7 000,00 zł                   7 000,00 zł                      WETI

886 Usługi szkolnictwa wyższego

Prowadzenie zajęć ze studentami, zajęcia 

na studiach podyplomowych z zakresu 

informatyki technicznej i telekomunikacji
10 000,00 zł                 10 000,00 zł                    WETI

887 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Prawo pracy dla analityka biznesowego

1 520,00 zł                   1 520,00 zł                      WZIE

888 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Prawo autorskie w pracy analityka biznesowego

760,00 zł                      760,00 zł                         WZIE

889 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Prawo podatkowe materialne, sprawozdawczość 

podatkowa

4 000,00 zł                   4 000,00 zł                      WZIE

890 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Rachunkowość przedsiębiorstw

11 200,00 zł                 11 200,00 zł                    WZIE

891 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Rachunkowość przedsiębiorstw  

EGZAMIN

700,00 zł                      700,00 zł                         WZIE

892 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Marketing strategiczny

2 040,00 zł                   2 040,00 zł                      WZIE

893 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Postępowanie egzekucyjne w działalności 

gospodarczej

680,00 zł                      680,00 zł                         WZIE

894 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Prawo gospodarcze

3 400,00 zł                   3 400,00 zł                      WZIE

895 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Praktyczne wykorzystanie strategii zarządzania 

zasobami ludzkimi 

1 920,00 zł                   1 920,00 zł                      WZIE

896 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Planowanie personelu

2 560,00 zł                   2 560,00 zł                      WZIE

897 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Negocjacje w sprawach pracowniczych

1 920,00 zł                   1 920,00 zł                      WZIE



898 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Budowanie systemu ocen pracowniczych

1 920,00 zł                   1 920,00 zł                      WZIE

899 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Strategia zarządzania organizacją

1 280,00 zł                   1 280,00 zł                      WZIE

900 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Wynagradzanie pracowników 

1 920,00 zł                   1 920,00 zł                      WZIE

901 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Zarządzanie zmianą i projektami

1 280,00 zł                   1 280,00 zł                      WZIE

902 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Finanse publiczne

1 920,00 zł                   1 920,00 zł                      WZIE

903 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Dyscyplina finansów publicznych

640,00 zł                      640,00 zł                         WZIE

904 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Kontrola zarządcza w jednostkach sektora 

finansów publicznych

2 560,00 zł                   2 560,00 zł                      WZIE

905 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora 

finansów publicznych. Sylwetka audytora

1 900,00 zł                   1 900,00 zł                      WZIE

906 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Realizacja zadania audytowego  – audyt 

finansowy

2 850,00 zł                   2 850,00 zł                      WZIE

907 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Realizacja zadania audytowego – audyt  

funduszy unijnych

1 280,00 zł                   1 280,00 zł                      WZIE

908 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Audyt bezpieczeństwa informacji

1 600,00 zł                   1 600,00 zł                      WZIE

909 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Realizacja zadania audytowego – audyt 

informatyczny

1 920,00 zł                   1 920,00 zł                      WZIE

910 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Realizacja zadania audytowego - efektywność 

gospodarowania mienia jednostek samorządu 

terytorialnego  1 280,00 zł                   1 280,00 zł                      WZIE



911 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Etyka audytu wewnętrznego i wykrywanie 

przestępstw

640,00 zł                      640,00 zł                         WZIE

912 Usługi szkolnictwa wyższego prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Program zapewnienia i poprawy jakości audytu 

(w tym zasady zewnętrznej oceny audytu w 

postaci walidacji samooceny jak i pełnej oceny 

zewnętrznej - QA)

760,00 zł                      760,00 zł                         WZIE

913 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Techniki i proces sprzedaży. Zamykanie 

sprzedaży.

3 000,00 zł                   3 000,00 zł                      WZIE

914 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych
Wyznaczanie celów. Delegowanie zadań i 

odpowiedzialności. Monitoring. 3 000,00 zł                   3 000,00 zł                      WZIE

915 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Motywowanie i angażowanie zespołu sprzedaży

2 800,00 zł                   2 800,00 zł                      WZIE

916 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Trudne rozmowy w pracy managera sprzedaży

3 000,00 zł                   3 000,00 zł                      WZIE

917 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Przywództwo i modele zarządzania w sprzedaży

3 000,00 zł                   3 000,00 zł                      WZIE

918 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Negocjacje w pracy managera sprzedaży

2 800,00 zł                   2 800,00 zł                      WZIE

919 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych
Techniki i metody pracy rozwojowej zarządzaniu 

sprzedażą 3 000,00 zł                   3 000,00 zł                      WZIE

920 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Jak zarządzać pokoleniem Y?

2 400,00 zł                   2 400,00 zł                      WZIE

921 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych
Praktyczny marketing w pracy managera 

sprzedaży 3 000,00 zł                   3 000,00 zł                      WZIE

922 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Organizacja kadr w przedsiębiorstwie

2 560,00 zł                   2 560,00 zł                      WZIE

923 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych BHP w zakładzie pracy 640,00 zł                      640,00 zł                         WZIE



924 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Podstawy naliczania wynagrodzeń

6 400,00 zł                   6 400,00 zł                      WZIE

925 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Obowiązki pracodawcy w zakresie ZUS 

1 920,00 zł                   1 920,00 zł                      WZIE

926 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji 

kadrowo-płacowej 
640,00 zł                      640,00 zł                         WZIE

927 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Oób 

Niepełnosprawnych (PFRON)
640,00 zł                      640,00 zł                         WZIE

928 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Zasady pracy w programie „Płatnik”

1 280,00 zł                   1 280,00 zł                      WZIE

929 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych Zasiłki z ubezpieczeń społecznych 2 560,00 zł                   2 560,00 zł                      WZIE

930 Usługi szkolnictwa wyższego
prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Podstawowe wiadomości z zakresu 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
2 700,00 zł                   2 700,00 zł                      WZIE

931 Usługi szkolnictwa wyższego
prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Terminologia i pojęcia związane z 

zarządzaniem bezpieczeństwem  i higieną 

pracy 2 700,00 zł                   2 700,00 zł                      WZIE

932 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i 

higieną  pracy na świecie i w Polsce
2 700,00 zł                   2 700,00 zł                      WZIE

933 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Prawna ochrona pracy 
5 400,00 zł                   5 400,00 zł                      WZIE

934 Usługi szkolnictwa wyższego
prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Społeczno-ekonomiczne aspekty 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
5 400,00 zł                   5 400,00 zł                      WZIE

935 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Bezpieczeństwo w eksploatacji maszyn
2 700,00 zł                   2 700,00 zł                      WZIE

936 Usługi szkolnictwa wyższego prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Problematyka bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia w projektowaniu 

zakładów pracy z elementami ergonomii
5 400,00 zł                   5 400,00 zł                      WZIE



937 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Organizacja i projektowanie stanowisk 

pracy
5 400,00 zł                   5 400,00 zł                      WZIE

938 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Materialne środowisko pracy
5 400,00 zł                   5 400,00 zł                      WZIE

939 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Czynniki uciążliwe, szkodliwe i 

niebezpieczne dla zdrowia
2 700,00 zł                   2 700,00 zł                      WZIE

940 Usługi szkolnictwa wyższego
prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Zapobieganie zagrożeniom – środki 

ochrony zbiorowej i indywidualnej
2 700,00 zł                   2 700,00 zł                      WZIE

941 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Istota, analiza i ocena ryzyka zawodowego
8 100,00 zł                   8 100,00 zł                      WZIE

942 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Dokumentacja z zakresu bezpieczeństwa i 

higieny pracy 
5 400,00 zł                   5 400,00 zł                      WZIE

943 Usługi szkolnictwa wyższego prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Metody likwidacji lub ograniczenia 

oddziaływania na pracowników czynników 

uciążliwych, szkodliwych i niebezpiecznych 

dla zdrowia występujących w procesach 

pracy 5 400,00 zł                   5 400,00 zł                      WZIE

944 Usługi szkolnictwa wyższego
prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Analiza okoliczności i przyczyn 

charakterystycznych wypadków przy pracy
5 400,00 zł                   5 400,00 zł                      WZIE

945 Usługi szkolnictwa wyższego
prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Rola i zadania służb sanitarnych w 

kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych 

warunków pracy 2 700,00 zł                   2 700,00 zł                      WZIE

946 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Awarie i katastrofy - przypadki studialne
2 700,00 zł                   2 700,00 zł                      WZIE

947 Usługi szkolnictwa wyższego
prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia 

przy pracach szczególnie niebezpiecznych
5 400,00 zł                   5 400,00 zł                      WZIE

948 Usługi szkolnictwa wyższego
prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Organizacja i metody szkolenia w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy
2 700,00 zł                   2 700,00 zł                      WZIE



949 Usługi szkolnictwa wyższego prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Współpraca i współdziałanie różnych 

organizacji i instytucji w sferze 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w 

zakładach pracy 2 700,00 zł                   2 700,00 zł                      WZIE

950 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Podstawowe problemy medycyny pracy
5 400,00 zł                   5 400,00 zł                      WZIE

951 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Problematyka ochrony przeciwpożarowej
5 400,00 zł                   5 400,00 zł                      WZIE

952 Usługi szkolnictwa wyższego
prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Organizacja i zarządzanie służbą 

bezpieczeństwa i higieny pracy - warsztaty
5 400,00 zł                   5 400,00 zł                      WZIE

953 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Seminarium dyplomowe
2 700,00 zł                   2 700,00 zł                      WZIE

954 Usługi szkolnictwa wyższego
prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Seminarium dyplomowe
2 700,00 zł                   2 700,00 zł                      WZIE

955 Usługi szkolnictwa wyższego
prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Projektowanie poprawy warunków pracy w 

zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia 2 700,00 zł                   2 700,00 zł                      WZIE

956 Usługi szkolnictwa wyższego
prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Projektowanie poprawy warunków pracy w 

zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia 2 700,00 zł                   2 700,00 zł                      WZIE

957 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Prowadzenie i recenzja projektów 

zaliczeniowych
5 400,00 zł                   5 400,00 zł                      WZIE

958 Usługi szkolnictwa wyższego
prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Prowadzenie i recenzja projektów 

zaliczeniowych
5 400,00 zł                   5 400,00 zł                      WZIE

959 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Kierownictwo studiów podyplomowych
16 500,00 zł                 16 500,00 zł                    WZIE

960 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych Zwinne  wytwarzanie oprogramowania 3 520,00 zł                   3 520,00 zł                      WZIE

961 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Klasyczne podejście do zarządzania 

projektami IT - z elementami zarządzania 

produktem 3 520,00 zł                   3 520,00 zł                      WZIE



962 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Aspekty prawne funkcjonowania IT w 

przedsiębiorstwie 1 760,00 zł                   1 760,00 zł                      WZIE

963 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Fundamenty pozycji menedżerskich w 

zespołach IT 1 760,00 zł                   1 760,00 zł                      WZIE

964 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych Komunikacja w organizacji IT 2 640,00 zł                   2 640,00 zł                      WZIE

965 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Podstawy rachunkowości finansowej i 

zarządczej dla menedżera IT 1 760,00 zł                   1 760,00 zł                      WZIE

966 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Zarządzanie zespołem IT, z elementami 

rozproszonych zespołów wielokulturowych 3 520,00 zł                   3 520,00 zł                      WZIE

967 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Fundamenty Modern Agile i ich 

zastosowanie w obszarze Cyber Security 1 760,00 zł                   1 760,00 zł                      WZIE

968 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych Wytwarzanie oprogramowania w dużej skali 1 760,00 zł                   1 760,00 zł                      WZIE

969 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Design Thinking w tworzeniu produktów i 

usług informatycznych 1 760,00 zł                   1 760,00 zł                      WZIE

970 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Szacowanie ryzyka w bezpieczeństwie 

informacji 1 760,00 zł                   1 760,00 zł                      WZIE

971 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Zastosowanie DevOpsa przy wytwarzaniu 

oprogramowania oraz w operacjach 1 760,00 zł                   1 760,00 zł                      WZIE

972 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

stacjonarnych

INTELLECTUAL PROPERTY 

PROTECTION 1 950,00 zł                   1 950,00 zł                      WZIE

973 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

stacjonarnych

BUSINESS LAW/ PRAWO 

GOSPODARCZE 2 340,00 zł                   2 340,00 zł                      WZIE

974 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

stacjonarnych

BUSINESS LAW/ PRAWO 

GOSPODARCZE 3 900,00 zł                   3 900,00 zł                      WZIE



975 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

stacjonarnych Elements of Law 1 950,00 zł                   1 950,00 zł                      WZIE

976 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych Zarządzanie czasem i zasobami w projekcie 5 280,00 zł                   5 280,00 zł                      WZIE

977 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Zasady pracy zespołowej w realizacji 

projektu 5 280,00 zł                   5 280,00 zł                      WZIE

978 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych Zarządzanie kapitałem ludzkim w projekcie 5 280,00 zł                   5 280,00 zł                      WZIE

979 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Lider i komunikacja w zarzadzaniu 

projektami 5 280,00 zł                   5 280,00 zł                      WZIE

980 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych Zarządzanie ryzykiem w projekcie 4 400,00 zł                   4 400,00 zł                      WZIE

981 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych Agile-zwinne zarządzanie projektami 5 280,00 zł                   5 280,00 zł                      WZIE

982 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Zarządzanie zmianą w projekcie - projekt 

zmian 1 760,00 zł                   1 760,00 zł                      WZIE

983 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Zarządzanie dostawmi w projekcie - 

aspekty prawne 3 520,00 zł                   3 520,00 zł                      WZIE

984 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Najlepsze praktyki zarządzania projektami 

informatycznymi 3 520,00 zł                   3 520,00 zł                      WZIE

985 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Najlepsze praktyki zarządzania projektami 

budowlano-inwestycyjnymi 3 520,00 zł                   3 520,00 zł                      WZIE

986 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Najlepsze praktyki zarządzania projektami  

ekstremalnymi - case study 1 760,00 zł                   1 760,00 zł                      WZIE

987 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych Ryzyko i pomiar w działalności operacyjnej 1 680,00 zł                   1 680,00 zł                      WZIE



988 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Zarządzanie zmianą i róznorodnością 

stylów społecznych w przedsiębiorstwie 1 120,00 zł                   1 120,00 zł                      WZIE

989 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych Lean Management 4 480,00 zł                   4 480,00 zł                      WZIE

990 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych Six sigma 1 680,00 zł                   1 680,00 zł                      WZIE

991 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych Praktyki zarządzania operacyjnego 280,00 zł                      280,00 zł                         WZIE

992 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych Parktyki zarządzania operacyjnego 280,00 zł                      280,00 zł                         WZIE

993 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych Quick Response manufacturing 1 120,00 zł                   1 120,00 zł                      WZIE

994 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

stacjonarnych  Ergonomia techniczna 1 104,00 zł                   1 104,00 zł                      WZIE

995 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

stacjonarnych  Ergonomia techniczna 180,00 zł                      180,00 zł                         WZIE

996 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

stacjonarnych Wprowadzenie do marketingu 800,00 zł                      800,00 zł                         WZIE

997 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

stacjonarnych zajęcia dla doktorantów - visiting professors  11 000,00 zł                 11 000,00 zł                    WZIE

998 Usługi szkolnictwa wyższego prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

stacjonarnych

POLITYK EKONOMICZNA  

studia stacjonarne 

1 500,00 zł                   1 500,00 zł                      WZIE

999 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

niestacjonarnych

POLITYK EKONOMICZNA  

studia niestacjonarne  1 600,00 zł                   1 600,00 zł                      WZIE

1000 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Change Management and Digital 

Transformation ed. XIV (24h) 13 750,00 zł                 13 750,00 zł                    WZIE



1001 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Business Negotiations and Conflict 

Resolution ed. XIV (16h) 8 100,00 zł                   8 100,00 zł                      WZIE

1002 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Business Communication + Pitching 

Session ed. XV (20+4h) 18 150,00 zł                 18 150,00 zł                    WZIE

1003 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych Risk Management ed. XIV (24h) 20 000,00 zł                 20 000,00 zł                    WZIE

1004 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych Human Capital Management ed. XIV (24h) 20 000,00 zł                 20 000,00 zł                    WZIE

1005 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych Business Law ed. XIV (16h) 8 100,00 zł                   8 100,00 zł                      WZIE

1006 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Operational and Business Excellence 

Excellence ed. XIV (24h) 15 100,00 zł                 15 100,00 zł                    WZIE

1007 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Personal Empowerment and Public 

Speaking ed. XIV (16/20h) 12 000,00 zł                 12 000,00 zł                    WZIE

1008 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych Pitching Session (4h) 8 000,00 zł                   8 000,00 zł                      WZIE

1009 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych Strategic Leadership ed. XV (16h) 15 000,00 zł                 15 000,00 zł                    WZIE

1010 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych Operational Leadership ed. XV (16h) 8 100,00 zł                   8 100,00 zł                      WZIE

1011 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych Financial Accounting ed. XV (24h) 20 500,00 zł                 20 500,00 zł                    WZIE

1012 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych Strategic Management ed. XV (24h) 15 000,00 zł                 15 000,00 zł                    WZIE

1013 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych Management Accounting ed. XV (24h) 27 000,00 zł                 27 000,00 zł                    WZIE



1014 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych Marketing and Business Model ed. XV (24h) 14 000,00 zł                 14 000,00 zł                    WZIE

1015 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Transformacja organizacji i wdrażanie innowacji

1 160,00 zł                   1 160,00 zł                      WZIE

1016 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Zarządzanie efektywnością w HR

1 160,00 zł                   1 160,00 zł                      WZIE

1017 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Zadania i kompetencje menedżera HR

580,00 zł                      580,00 zł                         WZIE

1018 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Performance Management. Ewaluacja pracy i 

monitoring opinii pracowników. 
1 740,00 zł                   1 740,00 zł                      WZIE

1019 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Kształtowanie wizerunku pracodawcy na rynku. 

Employer branding
1 160,00 zł                   1 160,00 zł                      WZIE

1020 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Tworzenie opisów stanowisk i ścieżek karier

580,00 zł                      580,00 zł                         WZIE

1021 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Onboarding w organizacji

580,00 zł                      580,00 zł                         WZIE

1022 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Rozwój przywództwa w firmie. Zarządzanie przez 

wartości
1 740,00 zł                   1 740,00 zł                      WZIE

1023 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Wellness, dobrostan, szczęście i stres w pracy

1 160,00 zł                   1 160,00 zł                      WZIE

1024 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Efektywność biznesowa procesów rozwojowych

1 160,00 zł                   1 160,00 zł                      WZIE

1025 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Mentoring i coaching w rozwoju zasobów ludzkich

1 740,00 zł                   1 740,00 zł                      WZIE

1026 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Część ogólna prawa cywilnego

1 360,00 zł                   1 360,00 zł                      WZIE



1027 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Podstawy prawa rzeczowego

2 040,00 zł                   2 040,00 zł                      WZIE

1028 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Podstawy prawa zobowiązań

1 360,00 zł                   1 360,00 zł                      WZIE

1029 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa 

rodzinnego i spadkowego
680,00 zł                      680,00 zł                         WZIE

1030 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Podstawy prawa i postępowania 

administracyjnego
680,00 zł                      680,00 zł                         WZIE

1031 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Źródła informacji o nieruchomościach

1 700,00 zł                   1 700,00 zł                      WZIE

1032 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Gospodarka przestrzenna

1 020,00 zł                   1 020,00 zł                      WZIE

1033 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Gospodarka nieruchomościami

2 040,00 zł                   2 040,00 zł                      WZIE

1034 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze

1 700,00 zł                   1 700,00 zł                      WZIE

1035 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Gospodarka rolna, wodna i leśna

680,00 zł                      680,00 zł                         WZIE

1036 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości

1 360,00 zł                   1 360,00 zł                      WZIE

1037 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji

1 360,00 zł                   1 360,00 zł                      WZIE

1038 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Elementy rachunkowości

680,00 zł                      680,00 zł                         WZIE

1039 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Status prawny rzeczoznawcy majątkowego

680,00 zł                      680,00 zł                         WZIE



1040 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Organizacje zawodowe rzeczoznawców 

majątkowych
340,00 zł                      340,00 zł                         WZIE

1041 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Standardy zawodowe i etyka zawodowa 

rzeczoznawcy majątkowego
340,00 zł                      340,00 zł                         WZIE

1042 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Wprowadzenie do problematyki wyceny 

nieruchomości
680,00 zł                      680,00 zł                         WZIE

1043 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny

1 020,00 zł                   1 020,00 zł                      WZIE

1044 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Podejścia, metody i techniki wyceny 

nieruchomości w Polsce
4 420,00 zł                   4 420,00 zł                      WZIE

1045 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Wycena praw rzeczowych i zobowiązań 

umownych
1 700,00 zł                   1 700,00 zł                      WZIE

1046 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Wycena nieruchomości zurbanizowanych

1 700,00 zł                   1 700,00 zł                      WZIE

1047 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, 

roślin ozdobnych i gruntów pod wodami
1 360,00 zł                   1 360,00 zł                      WZIE

1048 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Wycena nieruchomości leśnych oraz 

zadrzewionych i zakrzewionych
1 020,00 zł                   1 020,00 zł                      WZIE

1049 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i 

wycena nieruchomości specjalnych
3 740,00 zł                   3 740,00 zł                      WZIE

1050 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z 

nieruchomością
680,00 zł                      680,00 zł                         WZIE

1051 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Wycena masowa

340,00 zł                      340,00 zł                         WZIE

1052 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Dokumentacja procesu wyceny

680,00 zł                      680,00 zł                         WZIE



1053 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Doradztwo na rynku nieruchomości

680,00 zł                      680,00 zł                         WZIE

1054 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Elementy prawa cywilnego i handlowego

720,00 zł                      720,00 zł                         WZIE

1055 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Umowy o zamówienia publiczne i ich realizacja  

1 200,00 zł                   1 200,00 zł                      WZIE

1056 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Zamówienia publiczne w UE 

900,00 zł                      900,00 zł                         WZIE

1057 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Naruszenie dyscypliny finansów  publicznych

600,00 zł                      600,00 zł                         WZIE

1058 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Kontrola zamówień publicznych

1 200,00 zł                   1 200,00 zł                      WZIE

1059 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Zamówienia do 130 000 PLN

1 800,00 zł                   1 800,00 zł                      WZIE

1060 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Konstruowanie specyfikacji warunków 

zamówienia
1 800,00 zł                   1 800,00 zł                      WZIE

1061 Usługi szkolnictwa wyższego
prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Przygotowanie i prowadzenie postępowania – 

warsztaty - szacowanie wartości , opis 

przedmiotu zamówienia, tryby, warunki umowy
2 700,00 zł                   2 700,00 zł                      WZIE

1062 Usługi szkolnictwa wyższego prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Przygotowanie i prowadzenie postępowania - 

warsztaty badanie ofert dokumentów 

podmiotowych i przedmiotowych,  procedura od 

otwarcia do wyboru wykonawcy
2 400,00 zł                   2 400,00 zł                      WZIE

1063 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Przygotowanie i prowadzenie postępowania - 

warsztaty kryteria ofert
1 200,00 zł                   1 200,00 zł                      WZIE

1064 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Środki ochrony prawnej

1 200,00 zł                   1 200,00 zł                      WZIE

1065 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Ubieganie się o udzielenie zamówienia – 

warsztaty 
2 400,00 zł                   2 400,00 zł                      WZIE



1066 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Organizacja obsługi zamówień publicznych i 

zabezpieczenia finansowe
1 500,00 zł                   1 500,00 zł                      WZIE

1067 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Podstawy prawa budowlanego i kosztorysowania  

600,00 zł                      600,00 zł                         WZIE

1068 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

„Zielone” zamówienia publiczne

300,00 zł                      300,00 zł                         WZIE

1069 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Zamówienia sektorowe

900,00 zł                      900,00 zł                         WZIE

1070 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Weryfikacja elektronicznych podpisów w 

zamówieniach publicznych zgodnie z wymogami 

UE 600,00 zł                      600,00 zł                         WZIE

1071 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych
Zarządzanie kulturą organizacji kultury

1 600,00 zł                   1 600,00 zł                      WZIE

1072 Usługi szkolnictwa wyższego prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Marketing doświadczeń

800,00 zł                      800,00 zł                         WZIE

1073 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Wybrane aspekty prawne 

funkcjonowania organizacji kultury
800,00 zł                      800,00 zł                         WZIE

1074 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Prawo autorskie

1 600,00 zł                   1 600,00 zł                      WZIE

1075 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Tworzenie i prowadzenie programów 

grantowych
800,00 zł                      800,00 zł                         WZIE

1076 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Zarządzanie projektem i instytucją 

kultury w kryzysie
2 400,00 zł                   2 400,00 zł                      WZIE

1077 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Projektowanie wystaw

1 600,00 zł                   1 600,00 zł                      WZIE



1078 Usługi szkolnictwa wyższego prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Projektowanie instytucji kultury

1 600,00 zł                   1 600,00 zł                      WZIE

1079 Usługi szkolnictwa wyższego prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Zarządzanie przemysłem rozrywkowym

1 200,00 zł                   1 200,00 zł                      WZIE

1080 Usługi szkolnictwa wyższego prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Zarządzanie teatrem

800,00 zł                      800,00 zł                         WZIE

1081 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Marketing i social media instytucji 

kultury
800,00 zł                      800,00 zł                         WZIE

1082 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Nowa widownia

160,00 zł                      160,00 zł                         WZIE

1083 Usługi szkolnictwa wyższego prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych

Zarządzanie projektem muzycznym

2 400,00 zł                   2 400,00 zł                      WZIE

1084 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych
Zarządzanie festiwalem filmowym

2 000,00 zł                   2 000,00 zł                      WZIE

1085 Usługi szkolnictwa wyższego

prowadzenie zajęć ze 

studentami, zającia na studiach 

podyplomowych
Badania i analizy kultury

1 600,00 zł                   1 600,00 zł                      WZIE

1086
Usługa prowadzenia zajęć 

sportowych
zajęcia ze studentami z karate, brydża, 

motoryki-smocze łodzie, pływania 100 000,00 zł               100 000,00 zł                  CSA

1087 usługi sportowe

usł. Sędziowskie 40 000,00 zł                 40 000,00 zł                    CSA



1088 Usługi świadczone przez archiwa
Brakowanie dokumentów z 

archiwum zakladowego Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej 15 000,00 zł                 15 000,00 zł                    COD

1089

Usługi świadczone przez 

producentów teatralnych, grup 

wokalnych, zespołów i orkiestr 

rozrywkowych

Oprawa artystyczna centralnych 

uroczystości uczelnianych 6 000,00 zł                   6 000,00 zł                      BR

1090

Usługi świadczone przez 

producentów teatralnych, grup 

wokalnych, zespołów i orkiestr 

rozrywkowych 115 000,00 zł               115 000,00 zł                  DSS

1091

Usługi świadczone przez 

producentów teatralnych, grup 

wokalnych, zespołów i orkiestr 

rozrywkowych 2 500,00 zł                   2 500,00 zł                      DK

1092 Usługi techniczne
Usługi serwisowe stanowiska 

badawczwczego

Usługi hydrauliczne i elektryczne, 

serwisowe w zakresie nadzoru nad 

stanowiskiem badawczycm

4 200,00 zł                   4 200,00 zł                      

WILIS

1093 Usługi techniczne
Usługa najmu sceny i obsługa techniczna 

Tech23 30 000,00 zł                 30 000,00 zł                    DSS

1094 Usługi techniczne Roboty budowlane

Zaprojektowanie i budowa kanalizacji 

teletechnicznej, zakup ram i nakryw do 

studni teletechnicznych

520 000,00 zł               520 000,00 zł                  

TASK

1095 Usługi techniczne podłączanie do instalacji elektrycznej 3 000,00 zł                3 000,00 zł                  CZ

1096 Usługi techniczne

Usługa wykonania prototypów generatorów 

wielofazowych zgodnie z opracowaną 

dokumentacją projektową 50 000,00 zł                 50 000,00 zł                    WEIA 1

1097 Usługi techniczne Usługa wykonania konstrukcji łopat turbiny 

wiatrowej z komozytów węglowych 50 000,00 zł                 50 000,00 zł                    WEIA 1

1098 Usługi projektowania  
Wykonanie projektów 

technicznych 

Przeprojektowanie modelu obudowy anteny 9 400,00 zł                9 400,00 zł                  CTT 1

1099

Usługi tłumaczenia, korekty 

językowej, proofreadingu. Proszę 

wpisywac tylko konkretne usługi, 

które są znane w czasie 

sporządzaniu planu np. ujęte w 

ramach projektów.

Tłumaczenie na język angielski  dokumentu 

"Księga dobrych praktyk polskich" na 

potrzeby projektu SCE

2 000,00 zł                   2 000,00 zł                      

WILIS



1100

Usługi tłumaczenia, korekty 

językowej, proofreadingu. Proszę 

wpisywac tylko konkretne usługi, 

które są znane w czasie 

sporządzaniu planu np. ujęte w 

ramach projektów.

Korekty, tłumaczenia Tłumaczenia i korekty artykułów naukowych 9 000,00 zł                   9 000,00 zł                      

WEIA

1101 Uslugi trnskrypcji Transkrypcja wywiadów Transkrypcja wywiadów 1 820,00 zł                   1 820,00 zł                      

WZIE 1

1102
Usługi w zakresie nieruchomości 

(operaty szacunkowe)
20 000,00 zł                 20 000,00 zł                    

Biuro 

Kanclerza

1103
Usługi w zakresie nieruchomości 

(operaty szacunkowe)

wycena określającą rynkową 

stawkę czynszu 

najmu/dzierżawy za 1 m2

2 000,00 zł                   2 000,00 zł                      

CL

1104

Usługi w zakresie świadczenia 

pomocy psychologicznej dla 

studentów

 Usługi w zakresie świadczenia pomocy 

psychologicznej dla studentów i 

doktorantów Politechniki Gdańskiej, a w 

szczególności udzielanie konsultacji 

psychoterapełtycznych.                           
120 000,00 zł               120 000,00 zł                  DSS

1105 Usługi telekomunikacyjne Abonament CANAL+, Orange 4 500,00 zł                   4 500,00 zł                      CSA

1106
Usługi wsparcia serwisowego - 

kontrakty serwisowe (proszę 

podać jakie)
usługi serwisowe na sprzęt obsluga serwisowa posiadanej infrastruktury 1 856 100,00 zł            1 856 100,00 zł               CUI 1

1107
Usługi wsparcia serwisowego - 

kontrakty serwisowe (proszę 

podać jakie)
usługi serwisowe na 

oprogramowanie

Przedłużenie Usługi opieki serwisowej na 

oprogramowanie ELD/ELS OPTIcamp 20 000,00 zł                 20 000,00 zł                    CUI

1108
Usługi wsparcia serwisowego - 

kontrakty serwisowe (proszę 

podać jakie) usługi serwisowe na 

oprogramowanie

Roczna subskrybcja z zapewnieniem 

ciągłości działania systemu zarządzania 

zasobami bibliotecznymi w chmurze 

obliczeniowej w modelu SaaS (cel 

dydaktyczny) 240 000,00 zł               240 000,00 zł                  Biblioteka

1109
Przywracanie do stanu 

użytkowego łodzi Remont smoczych łodzi 12 000,00 zł                 12 000,00 zł                    CSA



1110
Usługi wynajmu lub leasingu 

nieruchomości innych niż 

mieszkalne

Wynajem sal dp przeprowadzenia zajęć dla 

studentów MBA XIV, XV edycji 10 000,00 zł                 10 000,00 zł                    WZIE

1111
Usługi wywozu nieczystości 

płynnych i czyszczenia kanałów 

ściekowych

usługa  oczyszczania osadników w 

biologicznej oczyszczalni ścieków oraz 

separatora tłuszczów

15 000,00 zł                 15 000,00 zł                    

CHR

1112
Usługi wywożenia odpadów poza 

zamówieniem wspólnym Usługi wywożenia odpadów medycznych 500,00 zł                      500,00 zł                         WETI

1113
Usługi wywożenia odpadów poza 

zamówieniem wspólnym

usługa wywozu odpadów komunalnych z 

terenu OW
30 000,00 zł                 30 000,00 zł                    

CHR

1114
Usługi wywożenia odpadów poza 

zamówieniem wspólnym
6 000,00 zł                   6 000,00 zł                      

WIMIO

1115
Usługi wywożenia odpadów poza 

zamówieniem wspólnym
5 000,00 zł                   5 000,00 zł                      

CT

1116
Usługi wywożenia odpadów poza 

zamówieniem wspólnym usługa wywozu odpadów 20 000,00 zł                 20 000,00 zł                    CSA

1117
Usługi wywożenia odpadów poza 

zamówieniem wspólnym

Usługa wywozu odpadów 

wielogabarytowych 6 000,00 zł                   6 000,00 zł                      DSS

1118
Usługi w zakresie organizacji 

wydarzeń sportowych

usługi sportowe, AMP ( organizacja imprez 

sportowych) 60 000,00 zł                 60 000,00 zł                    CSA

1119
Usługi związane z organizacją 

imprez (odrębnie dla każdego 

wydarzenia ) Organizacja Pitching Sessions 5 000,00 zł                   5 000,00 zł                      WZIE

1120
Usługi związane z organizacją 

imprez (odrębnie dla każdego 

wydarzenia )

organizacji imprezy pod nazwą Konferencja 

w ramach projektu NdS 30 000,00 zł                 30 000,00 zł                    WETI

1121
Usługi związane z organizacją 

imprez (odrębnie dla każdego 

wydarzenia )

zabawa karnawałowa dla dzieci 35 000,00 zł                 35 000,00 zł                    

CHR

1122
Usługi związane z organizacją 

imprez (odrębnie dla każdego 

wydarzenia )

Wynajem sprzętu do gier. 3 000,00 zł                   3 000,00 zł                      

WEIA

1123
Usługi związane z organizacją 

imprez (odrębnie dla każdego 

wydarzenia )

organizacja uroczystej kolacji podczas 

konferencji Baltic Windustry
5 000,00 zł                   5 000,00 zł                      

CMEW 1



1124

usługi świadczone przez 

producentów teatralnych, grup 

wokalnych, zespołów  orkiestr 

rozrywkowych

usł.  świadczone przez grupy wokalne, 

zespoły, itp. 5 000,00 zł                   5 000,00 zł                      CSA

1125
Usługi związane z organizacją 

imprez (odrębnie dla każdego 

wydarzenia ) Usługi artystyczne

130 000,00 zł               130 000,00 zł                  

DSS

1126
Usługi związane z organizacją 

imprez (odrębnie dla każdego 

wydarzenia )

Usługa odtwarzania muzyki przez 

Didżejów w AKPG Kwadratowa
110 000,00 zł               110 000,00 zł                  

DSS

1127
Usługi związane z organizacją 

imprez (odrębnie dla każdego 

wydarzenia )

Usługa oświetlenia i nagłośnienia wraz 

z obsługą techniczną w ramach 

Technikalia 2023 oraz w AKPG 

Kwadratowa

58 000,00 zł                 58 000,00 zł                    

DSS

1128 Wynajem ogrodzenia Usługa najem ogrodzenia Tech23 10 000,00 zł                 10 000,00 zł                    DSS

1129
Usługi atestowania sprzętu 

wodnego

usługa przeprowadzenia atestacji sprzętów 

wodnych, wodnego sprzętu ratunkowego i 

pomostu

1 500,00 zł                   1 500,00 zł                      

CHR

1130 Serwis fiskalny
serwis fiskalny

300,00 zł                      300,00 zł                         

CHR

1131 Najem koparki z operatorem prace ziemne przy użyciu koparki 10 000,00 zł                 10 000,00 zł                    

CHR

1132
Wynajem dźwigów, podnośników 

itp..

prace w zakresie przygotowania terenu, 

podcinka drzew, naprawa dachu
40 000,00 zł                 40 000,00 zł                    

CL

1133
Wynajem dźwigów, podnośników 

itp..

usługa wynajmu podnośnika wraz z 

operatorem do wycinki drzew, wymiany 

lamp w latarniach na terenie OW

5 000,00 zł                   5 000,00 zł                      

CHR

1134
Wynajem dźwigów, podnośników 

itp.. wynajem podnośników koszowych
10 000,00 zł                 10 000,00 zł                    

WCH

1135
Wynajem dźwigów, podnośników 

itp..
25 000,00 zł                 25 000,00 zł                    

CT

1136
Wynajem dźwigów, podnośników 

itp..

wodowanie łodzi motorowej oraz pomostu 

pływającego 
4 000,00 zł                   4 000,00 zł                      

WETI

1137
Roboty w zakresie przygotowania 

terenu Hale tenisowe, CAMPER Park
50 000,00 zł                 50 000,00 zł                    

CSA

1138 SUMA 77 474 012,56 zł       77 474 012,56 zł         




