
Plan postępowań o udzielenie zamówień / Modyfikacja planu postępowań  o udzielenie zamówień publicznych, 

których przeprowadzenie przewiduje  

Podkarpacki Oddział Wojewódzki 

(podać nazwę komórki organizacyjnej)  

w 2022 roku 

 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Rodzaj zamówienia 

(roboty budowlane, 

dostawy, usługi) 

Przewidywany tryb 

lub inna procedura 

udzielenia 

zamówienia  

Orientacyjna 

wartość 

zamówienia 

(netto) 

Przewidywany termin 

wszczęcia 

postępowania 

w ujęciu kwartalnym  

1.  Usługi w zakresie przedłużenia wsparcia technicznego i 

praw do aktualizacji oprogramowania dla Narodowego 

Funduszu Zdrowia Podkarpackiego OW NFZ 
Usługi 

Zamówienie udzielane jest w 

trybie podstawowym na 

podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 
103 527,64 I 

2.  Dostawa fabrycznie nowych materiałów 

eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, 

kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych  dla 

Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpackiego 

Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Rzeszowie przy 

ul. Zamkowej 8 

Dostawa 
Zamówienie udzielane jest w 

trybie podstawowym na 

podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 
156 000,00 I 

3.   Modernizacja systemu zarządzania ruchem sieciowym 

 
Usługi 

Zamówienie udzielane jest w 

trybie podstawowym na 

podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 
406 504,05 I 

4.  Zakup 60 sztuk komputerów/All-In-One/komputerów 

przenośnych 
Dostawa 

Zamówienie udzielane jest w 

trybie podstawowym na 

podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 
199 186,99 II 

5.  
Zakup macierzy dyskowych 

 
Dostawa 

Zamówienie udzielane jest w 

trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie 

art. 132 ustawy 

3 343 902,44 II 

6.  
Zakup przełączników SAN (światłowodowe) 

 
Dostawa 

Zamówienie udzielane jest w 

trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie 

art. 132 ustawy 

650 406,50 II 



7.  Usługi w zakresie przedłużenia wsparcia technicznego i 

praw do aktualizacji oprogramowania dla Narodowego 

Funduszu Zdrowia Podkarpackiego OW NFZ 
Usługi 

Zamówienie udzielane jest w 

trybie podstawowym na 

podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 
17 000,00 III 

8.  Zakup i wdrożenie urządzeń do backup’u dyskowego 

wraz z deduplikacją     danych do ośrodka zapasowego 

 
Dostawa 

Zamówienie udzielane jest w 

trybie podstawowym na 

podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 
349 593,50 III 

9.  Usługi w zakresie przedłużenia wsparcia technicznego i 

praw do aktualizacji oprogramowania dla Narodowego 

Funduszu Zdrowia Podkarpackiego OW NFZ 
Usługi 

Zamówienie udzielane jest w 

trybie podstawowym na 

podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 
197 000,00 IV 

10.  Zapewnienie ochrony fizycznej w siedzibie POW NFZ 

w 2023 r. 
Usługi 

Zamówienie udzielane jest w 

trybie podstawowym na 

podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 
216 000,00 IV 

11.  Świadczenie usług polegających na dokonywaniu 

aprobaty skierowań na leczenie uzdrowiskowe, 

wystawionych przez lekarzy ubezpieczenia 

zdrowotnego pod względem celowości leczenia 

uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej. 

 

Usługi 
Zamówienie udzielane jest w 

trybie podstawowym na 

podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 
440 000,00 IV 

12.  
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca 

usługę dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej 
Usługi 

Zamówienie udzielane jest w 

trybie przetargu 

nieograniczonego na 

podstawie: art. 132 ustawy 

985 000,00 IV 
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