
 
Wykaz umów z przeprowadzonych postępowań – zamówień  
publicznych w roku 2003  w   MOPR Lublin 
 
1.  umowa nr  1/2003 z dnia 27.01.2003r.  zawarta w trybie art.71 ust.1 pkt. 3  na 
świadczenie usług opiekuńczych w obszarze nr I miasta Lublina podopiecznym  
MOPR  BUO  „ SERCE  „  na okres od 01.02.2003 r. do 31.03.2003 r. 

2. . umowa nr 2/2003 z dnia 27.01.2003 zawarta w trybie art.71 ust.1 pkt. 3  na 
świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w obszarze nr I  miasta Lublina 
podopiecznym MOPR   -  „ PCK „   na okres od 01.02.2003 r. do  
31.03.2003 r.  

3.  umowa nr 3/2003 z dnia 27.01.2003 zawarta w trybie art.71 ust.1 pkt. 3  na 
świadczenie usług opiekuńczych w obszarze nr II miasta Lublina podopiecznym  
MOPR  -  „   SENIOR  „ - na okres od 01.02.2003 r. do 31.03.2003 r. 

4.  umowa nr 4/2003 z dnia 27.01.2003 zawarta w trybie art.71 ust.1 pkt. 3  na 
      świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w obszarze nr II miasta 

 Lublina podopiecznym MOPR   -  „ PCK „  - „   na okres od 01.02.2003 r. do  
31.03.2003 r.  

5.  umowa nr 5/2003 z dnia 27.01.2003 zawarta w trybie art.71 ust.1 pkt. 3  na 
świadczenie usług opiekuńczych w obszarze nr III miasta Lublina podopiecznym  

     MOPR   -  „   PKPS  „   - na okres od 01.02.2003 r. do 31.03.2003 r. 
6.  umowa nr 6/2003 z dnia 27.12.2002 zawarta w trybie art.71 ust.1 pkt. 3  na 
      świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w obszarze nr III  miasta 

 Lublina podopiecznym MOPR   -  „ NADZIEJA „  - na okres od 01.02.2003 r.  
do  31.03.2003 r.  

7.  umowa nr 7/2003 z dnia 27.01.2003 zawarta w trybie art.71 ust.1 pkt. 3  na 
      świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w     
       obszarze nr IV  miasta Lublina podopiecznym MOPR   -  „ ŻYCIE  „ -  
       na okres od 01.02.2003 r. do 31.03.2003 r. 
8.  umowa nr 8/2002 z dnia 27.01.2003 zawarta w trybie art.71 ust.1 pkt. 3  na 
świadczenie usług opiekuńczych w obszarze nr V  miasta Lublina podopiecznym  

     MOPR  o -  „   WESTA  „ - na okres od 01.02.2003 r. do 31.03.2003 r. 
9.  umowa nr 9/2003 z dnia 27.01.2003 zawarta w trybie art.71 ust.1 pkt. 3  na 
      świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w obszarze nr V miasta 

Lublina podopiecznym MOPR   -  „   PCK   „  - na okres od 01.02.2003 r.  
do  31.03.2003 r.  

10. umowa nr 10/2003 z dnia 27.01.2003 zawarta w trybie art.71 ust.1 pkt. 3  na 
świadczenie usług opiekuńczych w obszarze nr VI miasta Lublina podopiecznym  

     MOPR  -  „   PIELĘGNIARKA „-na okres od 01.02.2003 r. do 31.03.2003 r.  
11. umowa nr 11/2003 z dnia 27.01.2003 zawarta w trybie art.71 ust.1 pkt. 3  na 
      świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w obszarze nr VI miasta 
      Lublina podopiecznym MOPR  -  „   TĘTNO   „   - na okres od 01.02.2003 r. do  
      31.03.2003 r. 
12. umowa nr 12/2003 z dnia 27.01.2003 zawarta w trybie art.71 ust.1 pkt. 3  na 
świadczenie usług opiekuńczych w obszarze nr VII miasta Lublina podopiecznym  

     MOPR  -  „   EGIDA „  - na okres od 01.02.2003 r. do 31.03.2003 r. 
13. umowa nr 13/2003 z dnia 27.01.2003 zawarta w trybie art.71  ust.1 pkt. 3  na 
      świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w obszarze nr VII miasta 
      Lublina podopiecznym MOPR  -  „NADZIEJA „  - na okres od 01.02.2003 r. do  
      31.03.2003 r. 



14. umowa nr 14/2003 z dnia 27.01.2003 zawarta w trybie art.71 ust.1 pkt. 3  na 
świadczenie usług opiekuńczych w obszarze nr VIII miasta Lublina podopiecznym  

     MOPR   „   NADZIEJA „ - na okres od 01.02.2003 r. do 31.03.2003 r. 
15.umowa nr 15/2003 z dnia 27.01.2003 zawarta w trybie art.71 ust.1 pkt. 3 na 
      świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w obszarze nr VIII miasta 
      Lublina podopiecznym MOPR -  „OPIEKUN „-na okres od 01.02.2003 r. do   
     31.03.2003 r. 
16. umowa nr 16/2003 z dnia 11 marca 2003 r. po przeprowadzeniu postępowania                     
      w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych dla  
     podopiecznych MOPR w Lublinie w obszarze nr I miasta Lublina – firma  
     „ WESTA „ umowa na okres od 01.04.2003 do 31.03.2006 r. 
17. umowa nr 17/2003 z dnia 17 marca 2003 r. po przeprowadzeniu postępowania                   
      w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie specjalistycznych usług    
     opiekuńczych dla podopiecznych MOPR w Lublinie w obszarze nr I miasta Lublina  

– firma  „ WESTA „ umowa na okres od 01.04.2003 do 31.03.2006 r. 
18. umowa nr 18/2003 z dnia 14 marca 2003 r. po przeprowadzeniu postępowania                   
     w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych dla  
     podopiecznych MOPR w Lublinie w obszarze nr II  miasta Lublina – firma  
     „ MEDIUS „  umowa na okres od 01.04.2003 do 31.03.2006 r. 
19. umowa nr 19/2003 z dnia 12 marca 2003 r. po przeprowadzeniu postępowania                  
     w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie specjalistycznych usług    
     opiekuńczych dla podopiecznych MOPR w Lublinie w obszarze nr II miasta  
     Lublina  Polski Czerwony Krzyż Lubelski Zarząd Okręgowy w Lublin  umowa na  
     okres od 01.04.2003 do 31.03.2006 r. 
20. umowa nr 16/2003 z dnia 14 marca 2003 r. po przeprowadzeniu postępowania                   
      w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych dla  
     podopiecznych MOPR w Lublinie w obszarze nr III miasta Lublina – firma  
     „ PULS „ umowa na okres od 01.04.2003 do 31.03.2006 r. 
21. umowa nr 21/2003 z dnia 17 marca 2003 r. po przeprowadzeniu postępowania                   
      w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie specjalistycznych usług    
     opiekuńczych dla podopiecznych MOPR w Lublinie w obszarze nr III miasta     
     Lublina  firma  „ EGIDA „ umowa na okres od 01.04.2003 do 31.03.2006 r. 
22. umowa nr 22/2003 z dnia 14 marca 2003 r. po przeprowadzeniu postępowania                   
      w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych dla  
     podopiecznych MOPR w Lublinie w obszarze nr IV miasta Lublina – firma  
     „ PULS „ umowa na okres od 01.04.2003 do 31.03.2006 r. 
23. umowa nr 23/2003 z dnia 17 marca 2003 r. po przeprowadzeniu postępowania                   
      w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie specjalistycznych usług    
     opiekuńczych dla podopiecznych MOPR w Lublinie w obszarze nr IV miasta     
     Lublina  firma  „ OPIEKUN „ umowa na okres od 01.04.2003 do 31.03.2006 r. 
24. umowa nr 24/2003 z dnia 11 marca 2003 r. po przeprowadzeniu postępowania  
     w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych dla  
     podopiecznych MOPR w Lublinie w obszarze nr V miasta Lublina – firma  
     „ WESTA „ umowa na okres od 01.04.2003 do 31.03.2006 r. 
25. umowa nr 25/2003 z dnia 11 marca 2003 r. po przeprowadzeniu postępowania                  
      w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie specjalistycznych usług    
     opiekuńczych dla podopiecznych MOPR w Lublinie w obszarze nr IV miasta     
     Lublina  firma  „ WESTA  „ umowa na okres od 01.04.2003 do 31.03.2006 r. 
26. umowa nr 26/2003 z dnia 14 marca 2003 r. po przeprowadzeniu postępowania                   
      w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych dla  



     podopiecznych MOPR w Lublinie w obszarze nr VI miasta Lublina – firma  
     „  MEDIUS „ umowa na okres od 01.04.2003 do 31.03.2006 r. 
27. umowa nr 27/2003 z dnia 14 marca 2003 r. po przeprowadzeniu postępowania                   
      w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie specjalistycznych usług    
     opiekuńczych dla podopiecznych MOPR w Lublinie w obszarze nr VI miasta     
     Lublina  firma  „ NADZIEJA  „ umowa na okres od 01.04.2003 do 31.03.2006 r. 
28. umowa nr 28/2003 z dnia 17 marca 2003 r. po przeprowadzeniu postępowania  
      w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych dla  
     podopiecznych MOPR w Lublinie w obszarze nr VII miasta Lublina – firma  
     „  EDIDA  „ umowa na okres od 01.04.2003 do 31.03.2006 r. 
29. umowa nr 29/2003 z dnia 14 marca 2003 r. po przeprowadzeniu postępowania    
      w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie specjalistycznych usług    
     opiekuńczych dla podopiecznych MOPR w Lublinie w obszarze nr VII miasta     
     Lublina  firma  „ OPIEKUN  „ umowa na okres od 01.04.2003 do 31.03.2006 r. 
30. umowa nr 30/2003 z dnia 12 marca 2003 r. po przeprowadzeniu postępowania  
      w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych dla  
     podopiecznych MOPR w Lublinie w obszarze nr VIII miasta Lublina – firma  
     „  PIELĘGNIARKA  „ umowa na okres od 01.04.2003 do 31.03.2006 r. 
31. umowa nr 31/2003 z dnia 11 marca 2003 r. po przeprowadzeniu postępowania  
      w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie specjalistycznych usług    
     opiekuńczych dla podopiecznych MOPR w Lublinie w obszarze nr VIII miasta     
     Lublina  firma  „ OPIEKUN  „ umowa na okres od 01.04.2003 do 31.03.2006 r. 
32. umowa nr 32/2003 z dnia 26 marca 2003 r. po przeprowadzeniu postępowania  
      w trybie zapytania o cenę o wartości do 30 000 EURO na kompleksową usługę  
     sprzątania  20 obiektów biurowych MOPR Lublin – umowa na okres od  
     01.04.2003 r. do 31.03.2004 r. z T o Z i W D i M   Fundacją  „Troska o Zdrowie          
      i Wychowanie Dzieci i Młodzieży”  
33. umowa nr 33/2003 z dnia 10 czerwca 2003 r. po przeprowadzeniu postępowania w trybie   
      zapytania o cenę o wartości do 30 000 EURO na dostawę artykułów papierniczych,    
      biurowych i poligraficznych dla MOPR – umowa na okres 1 roku 10.06.2003 do  
      09.06.2004 r. z Agencją Usługowo-Handlową „WIDOK”  
34. umowa nr 34/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. po przeprowadzeniu postępowania   
      w trybie zapytania o cenę o wartości do 30 000 EURO na dostawę artykułów     
      pościelowych przez okres 1 roku dla podopiecznych MOPR od 01.07.2003 r. 
      do 30.06.2004 r.  z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „ ALBEL „ 
      August Semieniuk , Janusz Borowiec  22-100 Chełm ul. Mickiewicza 41 
35. umowa nr 35/2003 z dnia 14 lipca 2003 r. po przeprowadzeniu postępowania    
       w  trybie zapytania o cenę o wartości do 30 000 EURO na usługę wykonywania   
       druków z zakresu pomocy społecznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
        w Lublinie z Drukarnią „ ALF- GRAF „ 
36. umowa nr 36/2003 z dnia 15 lipca 2003 r. po przeprowadzeniu postępowania    
       w  trybie zapytania o cenę o wartości do 30 000 EURO na świadczenie  
       kompleksowych usług pogrzebowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy  
       Rodzinie w Lublinie ( osoby dorosłe ) z Przedsiębiorstwem usług Komunalnych  
       Spółka z o.o. 20-325 Lublin ul. Droga Męczenników Majdanka 71.        
37. umowa nr 37/2003 z dnia  2003 r. po przeprowadzeniu postępowania    
       w  trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości powyżej 30 000 EURO na    
       żywienie w  szkołach z Miejską Korporacją Komunikacyjną sp. z o.o . 
       20-710 Lublin al. Kraśnicka 25 
 



38. umowa nr 38/2003 z dnia 01 września 2003 r. po przeprowadzeniu   
        postępowania  w  trybie zamówienia z wolnej ręki  o wartości do 30 000  
        EURO na żywienie w  szkołach  z Emilią Ozonek  39. umowa nr 39/2003 z dnia  
        01 września 2003 r. po przeprowadzeniu   
        postępowania  w  trybie zamówienia z wolnej ręki  o wartości do 30 000  
         EURO na żywienie w  szkołach  z  Zakładem Produkcji Garmażeryjnej 
         „ Gerwazy  „ 20-605 Lublin ul. Grażyny 12 
40.umowa nr 40/2003 z dnia 01 września 2003 r. po przeprowadzeniu   
        postępowania  w  trybie zamówienia z wolnej ręki  o wartości do 30 000  
        EURO na żywienie w  szkołach  z  Stanisławą Gerhart,  
41.umowa nr 41/2003 z dnia 01 września 2003 r. po przeprowadzeniu   
        postępowania  w  trybie zamówienia z wolnej ręki  o wartości do 30 000  
        EURO na żywienie w  szkołach  z  IMPEL GRUP Spółka z o.o.  
        53-111 Wrocław ul. Ślężna 118 . 
42.umowa nr 42/2003 z dnia 01 września 2003 r. po przeprowadzeniu   
        postępowania  w  trybie zamówienia z wolnej ręki  o wartości do 30 000  
        EURO na żywienie w  szkołach  z  Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym  
        „ RELAX” Sp. z o.o. 20-954 Lublin ul. Mełgiewska 7/9 
43.umowa nr 43/2003 z dnia 01 września 2003 r. po przeprowadzeniu   
        postępowania  w  trybie zamówienia z wolnej ręki  o wartości do 30 000  
        EURO na żywienie w  szkołach  z  Henryką Wójtowicz  
44.umowa nr 44/2003 z dnia 01 września 2003 r. po przeprowadzeniu   
        postępowania  w  trybie zamówienia z wolnej ręki  o wartości do 30 000  
        EURO na żywienie w  szkołach  z  „ GOMI „ s.c. Zbigniew Górka ,  
        Katarzyna Górka  zam. 24-320 Poniatowa ul. Modrzewiowa 4. 
45.umowa nr 45/2003 z dnia 01 września 2003 r. po przeprowadzeniu   
        postępowania  w  trybie zamówienia z wolnej ręki  o wartości do 30 000  
        EURO na żywienie w  szkołach  z  Przedmiotem Wielobranżowym „ PRYMAT „  
        20-325 Lublin ul. Droga Męczenników Majdanka 57/12 
46.umowa nr 46/2003 z dnia 01 września 2003 r. po przeprowadzeniu   
        postępowania  w  trybie zamówienia z wolnej ręki  o wartości do 30 000  
        EURO na żywienie w  szkołach  z „ PRZYSMAK „ Sp. z o.o. 20-713 Lublin 
        ul. Wertera 8.  
47. umowa nr 48/2003 z dnia 19 września 2003 r. po przeprowadzeniu postępowania  
       w  trybie zapytania o cenę o wartości do 30 000 EURO na dostawę sprzętu   
       informatycznego i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w  
       Lublinie z RESET-PC Sp.j  W.Kondratowicz-Kucewicz, A.Zams  20-012 Lublin  
       ul. Ochotnicza 6. 
48. umowa nr 48/2003 z dnia 19 września 2003 r. po przeprowadzeniu  
       postępowania  w  trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 30 000  
       EURO na wykonanie remontu pomieszczeń MOPR Lublin przy ul. Grodzka 7 
       z Zakładem Usługowym  Remontowo-Budowlanym Leszek Błaszczak  
49. umowa nr 49/2003 z dnia 01 grudnia 2003 r. z wyłączeniem ustawy o  
      zamówieniach publicznych  ( art.6 ust.1 pkt. 7 ) o wartości poniżej 6 000 EURO 
      na żywienie w  szkołach z P.P.U. „ Hofrat „ s.c. Iwona Zaorsak,Adam Buczyński 
      20-040 Lublin ul. Sowińskiego 17 
50. umowa nr 50/2003 z dnia  18 grudnia 2003 r. po przeprowadzeniu postępowania   
      w  trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 30 000 EURO na dostawę   
      bonów  towarowych dla MOPR Lublin z „Sodexho Pass Polska  Sp. z o.0. 
      01-163 Warszawa ul. Ostroroga 24 e. 



51. umowa nr 51/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r. po przeprowadzeniu postępowania   
      w  trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji  na usługę przygotowywania i   
      wydawania gorących posiłków podopiecznym MOPR Lublin  w okresie                                           
     01.01.2004 do 31.12.2005 r. w obszarze I – z  Barem „ Racławickim „ 
     20-060 Lublin ul. Głowackiego 1 
52. umowa nr 52/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r. po przeprowadzeniu postępowania   
      w  trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji  na usługę przygotowywania i   
      wydawania gorących posiłków podopiecznym MOPR Lublin  w okresie                                           
     01.01.2004 do 31.12.2005 r. w obszarze II – Kombinatem Gastronomicznym   
     „ Kalina „ 20-128 Lublin ul. Lwowska 12 
53. umowa nr 53/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r. po przeprowadzeniu postępowania   
      w  trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji  na usługę przygotowywania i   
      wydawania gorących posiłków podopiecznym MOPR Lublin  w okresie                                           
     01.01.2004 do 31.12.2005 r. w obszarze III –  Bar Mleczny „ Kaprys „ 
     20-128 Lublin ul. Lwowska 6   
54.umowa nr 54/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r. po przeprowadzeniu postępowania   
      w  trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji  na usługę przygotowywania i   
      wydawania gorących posiłków podopiecznym MOPR Lublin  w okresie                                           
     01.01.2004 do 31.12.2005 r. w obszarze IV –  Bar „ Kolejowy „ 20-406 Lublin  
     ul. Gazowa 6 
55.umowa nr 55/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r. po przeprowadzeniu postępowania   
      w  trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji  na usługę przygotowywania i   
      wydawania gorących posiłków podopiecznym MOPR Lublin  w okresie                                           
      01.01.2004 do 31.12.2005 r. w obszarze V –  Restauracja „ Pikolo „ 
      20-319 Lublin ul. Droga Męczenników Majdanka 26 
56.umowa nr 56/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r. po przeprowadzeniu postępowania   
      w  trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji  na usługę przygotowywania i   
      wydawania gorących posiłków podopiecznym MOPR Lublin  w okresie                                           
      01.01.2004 do 31.12.2005 r. w obszarze VI – Bar –Sklep „ Bartek „ 
      ul. Kruczkowskiego 14 
57.umowa nr 57/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r. po przeprowadzeniu postępowania   
      w  trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji  na usługę przygotowywania i   
      wydawania gorących posiłków podopiecznym MOPR Lublin  w okresie                                           
      01.01.2004 do 31.12.2005 r. w obszarze VII – „ Jagienka „ Usługi   
      Gastronomiczne 20-629 Lublin ul. Juranda 7 
58.umowa nr 58/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r. po przeprowadzeniu postępowania   
      w  trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji  na usługę przygotowywania i   
      wydawania gorących posiłków podopiecznym MOPR Lublin  w okresie                                           
      01.01.2004 do 31.12.2005 r. w obszarze VIII – „ Jagienka „ Usługi   
      Gastronomiczne 20-629 Lublin ul. Juranda 7 
59. umowa nr 59/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r. po przeprowadzeniu postępowania   
      w  trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji  na usługę przygotowywania i   
      wydawania gorących posiłków podopiecznym MOPR Lublin  w okresie                                           
      01.01.2004 do 31.12.2005 r. w obszarze IX  –  Restauracja „ Pikolo „ 
      20-319 Lublin ul. Droga Męczenników Majdanka 26 
      punkt wydawania posiłków przy ul. Furmańskiej 10 
 
                                         Przetargi   -   rok 2003 
 
1.  Po przeprowadzeniu postępowania w trybie zapytania o cenę o wartości do  



      30 000 EURO na kompleksową usługę sprzątania  obiektów biurowych MOPR  
       Lublin  przez okres 1 roku  -  postępowanie wygrała  T o Z i W D i M    
       Fundacją  „ Troska o Zdrowie i  Wychowanie Dzieci i Młodzieży  „  
 
2.  Po przeprowadzeniu postępowania w trybie zapytania o cenę o wartości do  
       30 000 EURO na dostawę artykułów papierniczych, biurowych i poligraficznych  
        dla MOPR przez  okres 1 roku -  postępowanie wygrała  z Agencją  
        Usługowo - Handlową „ WIDOK „ 
 
3. Po przeprowadzeniu postępowania  w  trybie zapytania o cenę o wartości do  
      30 000 EURO na świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych dla klientów   
      Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie ( osoby dorosłe )  
       postępowanie unieważnione 
 
4.  Po przeprowadzeniu postępowania  w  trybie zapytania o cenę o wartości do 30 000 

EURO na dostawę artykułów    pościelowych przez okres 1 roku dla podopiecznych 
MOPR  Lublin – postępowanie wygrało - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowym „ 
ALBEL „ August Semieniuk , Janusz Borowiec   

 
5.   Po przeprowadzeniu postępowania  w  trybie zapytania o cenę o wartości do  
      30 000 EURO na usługę wykonywania druków z zakresu pomocy społecznej dla  
      Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie  - postępowanie wygrała  
      Drukarnią „ ALF- GRAF „ 
 
6.   Po przeprowadzeniu postępowania  w  trybie zapytania o cenę o wartości do 
      30 000 EURO na świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych dla klientów  
      Miejskiego Ośrodka Pomocy  Rodzinie w Lublinie ( osoby dorosłe )    
      Postępowanie wygrało Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółka z o.o.  
 
7.   Po przeprowadzeniu postępowania w  trybie zapytania o cenę o wartości do  
      30 000 EURO na dostawę sprzętu  informatycznego i oprogramowania dla  
     Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.  
      postępowanie unieważnione 
 
8.   Po przeprowadzeniu postępowania w  trybie zapytania o cenę o wartości do  
      30 000 EURO na dostawę sprzętu  informatycznego i oprogramowania dla  
     Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.  
      postępowanie unieważnione 
 
9.   Po przeprowadzeniu postępowania w  trybie zapytania o cenę o wartości do  
      30 000 EURO na dostawę sprzętu  informatycznego i oprogramowania dla  
     Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie – postępowanie wygrała firma          
      RESET-PC Sp.j  W. Kondratowicz-Kucewicz, A. Zams   
 
10. Po przeprowadzeniu  postępowania  w  trybie przetargu nieograniczonego o  
      wartości do 30 000  EURO na wykonanie remontu pomieszczeń MOPR Lublin  
      przy ul. Grodzka 7 – przetarg  wygrał Zakład Usługowy  
      Remontowo-Budowlany  Leszek Błaszczak  
 
 



11.  Po przeprowadzeniu postępowania  w  trybie zamówienia z wolnej ręki   na  
       żywienie w  szkołach  w roku szkolnym 2003/2004-   
      10  firm świadczących usługi żywienia  
          9 – firm o wartości do 30 000 EURO 
          1 – firma powyżej 30 000 EURO 
 
12.  Po przeprowadzeniu postępowania  w  trybie negocjacji zachowaniem  
        konkurencji na sporządzenie i wydawania gorących posiłków dla  
        podopiecznych MOPR Lublin w latach 2004-2005 w dziewięciu obszarach    
        miasta Lublina o wartości powyżej 30 000 EURO. 
         Postępowanie wygrały następujące placówki żywienia zbiorowego : 
         obszar I -     Bar „ Racławicki,  
         obszar II -    Kombinat Gastronomiczny „ Kalina „, 
         obszar III -   Bar Mleczny „ Kaprys „ 
         obszar IV -  Bar „ Kolejowy „ 
         obszar V -   Restauracja „ Pikolo „ 
         obszar VI -  Bar-Sklep „ Bartek „ 
         obszar VII-  „ Jagienka „ Usługi Gastronomiczne  
         obszar VIII-  „ Jagienka „ Usługi Gastronomiczne 
         obszar IX - Restauracja „ Pikolo „- punkt wydawania posiłków ul. Furmańska 10  
        
13.  Po przeprowadzeniu  postępowania  w  trybie przetargu nieograniczonego o  
       wartości do 30 000  EURO  na dostawę bonów towarowych dla pracowników    
       MOPR Lublin  z funduszu socjalnego. 
        Przetarg wygrała firma  „ Sadexho Pass  Polska „ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


