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PLAN FINANSOWY POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W ŁODZI W ROKU 2021 
ZGODNY Z PODPISANYMI UMOWAMI 

- zgodnie z a rt. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) . 
2/2021 

 

L.p. Przedmiot zamówienia Rodzaj 
zamówienia 

Przewidywany tryb 
zamówienia 

Orientacyjna 
wartość 

zamówienia netto 

Przewidywany 
termin wszczęcia 
postępowania w 

ujęciu kwartalnym 

Przewidywany tryb 
postępowania 

UWAGI 

1. Zakup sprzętu komputerowego 
(notebooki, monitory, tablety, 

drukarka, projektory 
multimedialne) 

dostawa Zamówienie w projekcie 
RPO WŁ na lata 2014-

2022 
„Razem dla terapii i 

usprawnienia”  

105 320,00 II kwartał tryb procedury zgodny z 
zapisami umowy o 

dofinansowanie projektu 
(zasada 

konkurencyjności na 
warunkach określonych 

w Wytycznych w 
zakresie 

kwalifikowalności 

RPLD.11.01.04-
10/0012/19-00 

2. Zakup oprogramowania TIK 
(BoardMaker, specjalistyczne - 

logopedyczne) 

dostawa Zamówienie w projekcie 
RPO WŁ na lata 2014-

2022 
„Razem dla terapii i 

usprawnienia”  

11 626,00 III kwartał tryb procedury zgodny z 
regulaminem 

wewnętrznym ZSS2 dla 
zamówień poniżej 130 

000 zł netto 

RPLD.11.01.04-
10/0012/19-00 

3. Zakup pomocy dydaktycznych w 
tym testów do wyposażenia 

gabinetów specjalistycznych ZSS 
nr 2 w Łodzi  

dostawa Zamówienie w projekcie 
RPO WŁ na lata 2014-

2022 
„Razem dla terapii i 

usprawnienia”  

56 715,00 II kwartał tryb procedury zgodny z 
zapisami umowy o 

dofinansowanie projektu 
(zasada 

konkurencyjności na 
warunkach określonych 

w Wytycznych w 
zakresie 

kwalifikowalności 

RPLD.11.01.04-
10/0012/19-00 

4. Doskonalenie zawodowe 
nauczycieli (szkolenia, studia 

podyplomowe) 

usługa Zamówienie w projekcie 
RPO WŁ na lata 2014-

2022 
„Razem dla terapii i 

117 600,00 III kwartał tryb procedury zgodny z 
zapisami umowy o 

dofinansowanie projektu 
(zasada 

RPLD.11.01.04-
10/0012/19-00 
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usprawnienia”  konkurencyjności na 
warunkach określonych 

w Wytycznych w 
zakresie 

kwalifikowalności 

5. Usługa edukacyjna dla uczniów usługa Zamówienie w projekcie 
RPO WŁ na lata 2014-

2022 
„Razem dla terapii i 

usprawnienia”  

2 601,00 III kwartał tryb procedury zgodny z 
regulaminem 

wewnętrznym ZSS2 dla 
zamówień poniżej 130 

000 zł netto 

RPLD.11.01.04-
10/0012/19-00 

6. Zakup wyposażenia kuchni – 
sprzęt AGD, talerze 

dostawa Zamówienie w projekcie 
rządowym w ramach 
modułu 3 „Posiłek w 

szkole i w domu” 

8 338,80 IV kwartał tryb procedury zgodny z 
regulaminem 

wewnętrznym ZSS2 dla 
zamówień poniżej 130 

000 zł netto 

 

7. Zakup wyposażenia jadalni: ławki 
i krzesła 

dostawa Zamówienie w projekcie 
rządowym w ramach 
modułu 3 „Posiłek w 

szkole i w domu” 

4 620,00 IV kwartał tryb procedury zgodny z 
regulaminem 

wewnętrznym ZSS2 dla 
zamówień poniżej 130 

000 zł netto 

 

8. Zakup sprzętu komputerowego - 
drukarek monochromatycznych 

dostawa Zamówienie w ramach 
dotacji celowej na 

przygotowanie pomocy 
dydaktycznych dla 

uczniów z 
niepełnosprawnością 

3 630,00 IV kwartał tryb procedury zgodny z 
regulaminem 

wewnętrznym ZSS2 dla 
zamówień poniżej 130 

000 zł netto 

 

9. Zakup sprzętu komputerowego 
(laptopy, monitory, tablety) 

dostawa Zamówienie w ramach 
rządowego programu 

„Aktywna tablica” 

19 429,34 IV kwartał tryb procedury zgodny z 
regulaminem 

wewnętrznym ZSS2 dla 
zamówień poniżej 130 

000 zł netto 

Umowa Nr 
379/2021 z 

dnia 
25.10.2021 

10. Zakup oprogramowania 
specjalistycznego dla 
rewalidatorów 

dostawa Zamówienie w ramach 
rządowego programu 

„Aktywna tablica” 

20 133,02 IV kwartał tryb procedury zgodny z 
regulaminem 

wewnętrznym ZSS2 dla 
zamówień poniżej 130 

000 zł netto 

Umowa Nr 
379/2021 z 

dnia 
25.10.2021 

11. Zakup sprzętu komputerowego - 
laptopa 

dostawa Zamówienie w ramach 
środków własnych – 
zakup uzasadniony 

3.465,00 IV kwartał tryb procedury zgodny z 
regulaminem 

wewnętrznym ZSS2 dla 
zamówień poniżej 130 
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000 zł netto 

12. Zakup sprzętu komputerowego - 
laptopa 

dostawa Zamówienie w ramach 
programu 

profilaktycznego dla m. 
Łodzi 

2 310,00 IV kwartał tryb procedury zgodny z 
regulaminem 

wewnętrznym ZSS2 dla 
zamówień poniżej 130 

000 zł netto 

Zgodnie z 
ustawą COVID-

ową 

13. Zakup artykułów biurowych: 
tonerów, papieru, druków i 
formularzy 

dostawa Zamówienie wewnętrzne 
placówki 

8 000,00 IV kwartał Poza regulaminem  

14. Zakup wyposażenia apteczek dostawa Zamówienie wewnętrzne 
placówki 

500,00 IV kwartał Poza regulaminem  

15. Zakup pozostałych materiałów i 
wyposażenia 

dostawa Zamówienie wewnętrzne 
placówki 

15 000 II, III, IV kwartał Poza regulaminem  

 
 
 
30.12.2020 r.             Kierownik jednostki 
Zaktualizowano od pozycji nr 6 do 15 w dniu 15.10.2021 
              Sebastian Zieliński 
 
   

 
                 


