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Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021 – aktualizacja z dnia 30.3.2021 r. 
 

Lp. Przedmiot zamówienia 

Rodzaj 
zamówienia 

(według podziału na 

zamówienia na 

roboty budowlane, 

dostawy lub usługi) 

Przewidywany 
tryb albo 

procedura 
udzielenia 

zamówienia 

Orientacyjna 
wartość 

zamówienia 
(w złotych) 

Przewidywany 
termin 

wszczęcia 
postępowania 

w ujęciu 

kwartalnym lub 

miesięcznym 

Informacje 
dodatkowe 

Informacje o 
aktualizacji 

planu 

1. 
Wykonanie usługi 

drukowania wydawnictwa  
pt. „Filozofia a Zagłada”  

usługi 
tryb 

podstawowy 
13 000,00  luty   

2. 

Wykonanie usługi 
drukowania wydawnictwa 
Krzysztof M. Bednarski 

„Symbole życia po śmierci” 

usługi 
tryb 

podstawowy 
17 000,00 marzec  

Zaktualizowano 

dnia 30.3.2021 

r. 

3. 

Wykonanie usługi 
drukowania wydawnictwa 

Krzysztof Wodiczko „Niebo 
nad Krakowem” 

usługi 
tryb 

podstawowy 
11 000,00 marzec  

Zaktualizowano 

dnia 30.3.2021 

r. 

4. 
Wykonanie usługi 

drukowania wydawnictwa pt. 
„Realizm” 

usługi 
tryb 

podstawowy 
20 000,00 kwiecień   

5. 
Wykonanie usługi 

drukowania wydawnictwa pt. 
„Kolekcjonowanie” 

usługi 
tryb 

podstawowy 
25 000,00 kwiecień   



6. 
Pozyskanie projektu 

budowlanego zamiennego 
na remont „Kossakówki” 

usługi 
tryb 

podstawowy 
150 000,00 kwiecień/maj  

Zaktualizowano 

dnia 30.3.2021 

r. 

7. 
Wykonanie izolacji poziomej 

piwnic „Kossakówki” 
roboty budowlane 

tryb 
podstawowy 

350 000,00 czerwiec   

8. 
Wykonanie usługi 

drukowania zeszytu 
edukacyjnego 

usługi 
tryb 

podstawowy 
6 000,00 lipiec   

9. 
Wykonanie usługi 

drukowania wydawnictwa pt. 
„Zabłocie (wersja PL)” 

usługi 
tryb 

podstawowy 
15 000,00 sierpień  

Zaktualizowano 

dnia 30.3.2021 

r. 

10. 
Wykonanie usługi 

drukowania wydawnictwa pt. 
„Zabłocie (wersja ANG)” 

usługi 
tryb 

podstawowy 
15 000,00 wrzesień   

11. 
Wykonanie usługi 

drukowania wydawnictwa pt. 
„Mocak Forum nr 17” 

usługi 
tryb 

podstawowy 
15 000,00 wrzesień   

12. 
Wykonanie usługi 

drukowania wydawnictwa pt. 
„Aktywne czytanie” 

usługi 
tryb 

podstawowy 
15 000,00 wrzesień   

13. 

Świadczenie usługi obsługi 
ekspozycji na rzecz Muzeum 

Sztuki Współczesnej w 
Krakowie MOCAK w roku 

2022 

usługi 
tryb 

podstawowy 

 
579 000,00 

 

wrzesień/ 
październik 

  

14. 

Świadczenie usługi ochrony 
osób i mienia dla Muzeum 

Sztuki Współczesnej w 
Krakowie MOCAK w roku 

2022 

usługi 
tryb 

podstawowy 

 

432 000,00 
 

wrzesień/ 
październik 

  

15. 

Usługi transportowe na rzecz 
Muzeum Sztuki 

Współczesnej w Krakowie 
MOCAK w roku 2022 

usługi 
tryb 

podstawowy 
176 000,00 

listopad/ 
grudzień 
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