
 
 

 

 

                   Zespół Szkół Technicznych „FABLOK " w Chrzanowie ul. Fabryczna 27, 32-500 Chrzanów, 

 tel. 32 623 26 09, e-mail: zstfablok_chrzanow@op.pl 

 
 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 
 

Wersja nr 2 z dnia 29.09.2021 r. 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 89/2020 Dyrektora  
Zespołu Szkół Technicznych „FABLOK” w Chrzanowie  
z dnia 31.12.2020 r. 

Zamawiający: 

Nazwa:  
Zespół Szkół Technicznych „FABLOK” w Chrzanowie 

Krajowy numer identyfikacyjny: 
REGON 000188305 
 

Adres: ul. Fabryczna 27 

Miejscowość: Chrzanów Kod pocztowy: 32-500 Kraj: Polska 

Adres strony internetowej: www.zstfablok.edu.pl 

Adres poczty elektronicznej: zstfablok_chrzanow@op.pl Numer telefonu kontaktowego: 32 623 26 09 

Rodzaj zamawiającego: jednostka budżetowa 
 
 

  1.Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne 

 

Pozycja Planu Przedmiot zamówienia 

Przewidywany 
tryb albo 

procedura 
udzielenia 

zamówienia 

Orientacyjna wartość 
zamówienia PLN (bez 

VAT) 

Przewidywany 
termin wszczęcia 

postepowania 
Informacje dodatkowe 

 

Informacja na temat 
aktualizacji 

1 2 3 4 5 6 7 

1. DOSTAWY 
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1.4. 
Doposażenie pracowni energetyki w ZS w Libiążu w ramach projektu „Poprawa 
edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty 
kształcenia zawodowego” 

 

podstawowy 30 200,90 zł I kwartał 2021 r. 

 

zrealizowano 

 

1.9. 
Doposażenie pracowni elektrycznej w ZST „FABLOK” w Chrzanowie w ramach projektu 
„Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój 
CKZ i oferty kształcenia zawodowego” 

 

podstawowy 25 539,95 zł I kwartał 2021 r. 

 

zrealizowano 

 

1.8 

Modernizacja doposażenia pracowni maszynowej obróbki skrawaniem  
w ZST „FABLOK” w Chrzanowie w ramach projektu „Poprawa edukacji zawodowej w 
PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia 
zawodowego” 

 

podstawowy 5700,00 zł.  

 

zrealizowano 

 

2. USŁUGI 

2.3. 
Kurs kwalifikacyjny - Kurs prawa jazdy kat. B w ramach projektu  „Poprawa edukacji 
zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia 
zawodowego” 

usługi 
społeczne 

40 800,00 zł IV kwartał 2021 r. 

  

2.4. 
Kurs kwalifikacyjny - Kurs operatora wózka widłowego z wymianą butli LPG w ramach 
projektu „Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez 
rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego” (I grupa) 

usługi 
społeczne  

12 625,00 zł  
IV kwartał 2021 r. 

  

2.5. 
Kurs kwalifikacyjny - Kurs operatora wózka widłowego z wymianą butli LPG w ramach 
projektu „Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez 
rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego” (II grupa) 

usługi 
społeczne  

12 625,00 zł  
IV kwartał 2021 r. 

  

Realizacja przeniesiona 
na 2022 r. 

2.6. 
Kurs kwalifikacyjny – Kurs operatora wózka jezdniowego z wymianą butli LPG w ramach 
projektu „Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez 
rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego” (I grupa) 

usługi 
społeczne 

10 250,00 zł  IV kwartał 2021 r. 

  

2.7. 
Kurs kwalifikacyjny – Kurs operatora wózka jezdniowego z wymianą butli LPG w ramach 
projektu „Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez 
rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego” (II grupa) 

usługi 
społeczne 

10 250,00 zł  IV kwartał 2021 r. 

  

Realizacja przeniesiona 
na 2022 r. 
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2.8. 
Kurs kwalifikacyjny – Kurs operatora koparko-ładowarki ramach projektu „Poprawa 
edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty 
kształcenia zawodowego” 

usługi 
społeczne 

22 750,00 zł  IV kwartał 2021 r. 

  

2.9. 
Kurs kwalifikacyjny – Kurs spawania metodą MAG w ramach projektu „Poprawa 
edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty 
kształcenia zawodowego” 

usługi 
społeczne 

18 630,00 zł  IV kwartał 2021 r. 

  

2.10. 
Kurs kwalifikacyjny – Kurs spawania metodą MIG w ramach projektu „Poprawa edukacji 
zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia 
zawodowego” 

usługi 
społeczne 

19 830,00 zł  IV kwartał 2021 r. 

  

2.11. 
Kurs kwalifikacyjny – Kurs spawania metodą TIG w ramach projektu „Poprawa edukacji 
zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia 
zawodowego” 

usługi 
społeczne  

18 630,00 zł  
IV kwartał 2021 r. 

  

 

 

 


