
                                     Wykaz umów zawartych w roku 2008  
                                         
w  oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych. 
 
1.  Umowa nr  CRU- S/ COK/ 2324/2008   z  dnia 4 stycznia 2008 r. na zakup biletów  
     MPK dla podopiecznych i pracowników MOPR w trybie art.67 ust.1 pkt. 1              
    (  225 000,00  netto 58 033,07 euro )  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 
2. umowa nr 2/2008 z dnia 13 lutego 2008r. ma bieżącą dostawę materiałów    
    eksploatacyjnych, naprawa i konserwacja kserokopiarek  będących w użytkowaniu    
    Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  w Lublinie w roku  2008 
    w trybie art. 69 zapytanie o cenę 
     Firma  CORRADO   (  81 967,21 zł/netto tj.  21 141,37  euro ) 
3. umowa nr 3/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. na kompleksową usługę sprzątania 24 obiektów  
    biurowych o powierzchni  4 154,75  m2   po godzinach pracy MOPR przy użyciu własnych  
    środków czystości, materiałów i maszyn czyszczących oraz transportu przez okres  1 roku      
    o  w trybie art. 69 zapytanie o cenę. 
    Firma EKO-BLASK (139 599,60  zł/netto tj. 36 006,19   euro ) 
4. umowa nr 4/2008 z dnia 03 lipca 2008 r.   na zakup i dostawę   sprzętu informatycznego i  
   oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w  Lublinie w trybie art. 69  
   zapytanie o cenę. Asseco Business Solutions  S.A. 20-328 Lublin     ul. L. Herc  58                                                       
    (  187 595,00 zł/netto tj.  48 385,39  euro  ) 
5.  umowa nr 5/2008 z dnia 28  lipca  2008r. na dostawę artykułów papierniczych, biurowych i  
     poligraficznych dla  Miejskiego Ośrodka Pomocy  Rodzinie w Lublinie przez okres 1 roku 
    w trybie art. 69  zapytanie o cenę. 
      „  WESJAN „ spółka cywilna  21-010 Łęczna  AL. Jana Pawła II  89 
    (  113 638,80 zł/netto tj.  29 310,26  euro  ) 
  6. umowa nr 6/2008 z dnia 24  lipca 2008r.  na świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych  
      na rzecz  Miejskiego Ośrodka  Pomocy Rodzinie w Lublinie  przez okres 1 roku w trybie art. 39   
     przetarg nieograniczony.   
     Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.  20-325 Lublin ul. Droga Męczen. Majdanka 71 
    (  136 609,87 zł/netto tj.  35 235,06  euro  ) 
7.  umowa nr 7/2008 z dnia 25  lipca 2008r.  na  zakup i dostawa sprzętu biurowego  dla projektu     
     systemowego  „ Człowiek inwestycją w  społeczeństwo „ współfinansowany przez Unię  
     Europejską w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w trybie art. 69  zapytanie o cenę.  
     CORRADO  Konrad Burczyński  

(  60 277,00 zł/netto tj.  15 546,93 euro  ) 
8.  umowa nr 8/2008 z dnia  04 sierpnia 2008r. na zakup i dostawę mebli biurowych  dla projektu   
     systemowego  „ Człowiek inwestycją w    społeczeństwo „ współfinansowany przez Unię Europejską w   
      ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego w trybie art. 69  zapytanie o cenę.„ EMI PLUS „  
     Sp. j ,  Maciej Dobrowolski  i   Mirosław Topolski, 20-150 Lublin ul. Bursaki 18.   

 (  87 269,00 zł/netto tj.  22 508,83 euro  ) 
9.   umowa nr 9/2008 z dnia  11 sierpnia 2008r. na przygotowanie do druku i druk informatora dla  
      osób wspierających usamodzielniających się wychowanków oraz wykonanie gadżetów  
      promocyjnych w związku z realizacją projektu systemowego „Człowiek inwestycją w  
      społeczeństwo” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w trybie art. 39   
      przetargu nieograniczonego. 
      GM GADGETS Grzegorz Majewski  

 (  78 591,92 zł/netto tj.  20 270,80 euro  ) 
10.  umowa nr 10/2008 z dnia  19 sierpnia 2008r. na zakup i dostawę sprzętu informatycznego i    
       oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w ramach  projektu   



       systemowego „ Człowiek inwestycją w społeczeństwo „ współfinansowany przez Unię   
       Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w trybie art. 69  zapytanie o cenę. 
       DAG-SYSTEM   Alina Gumieniak   20-858 Lublin ul. Noskowskiego 25   
     (  192 650,00 zł/netto tj.  49 689,20 euro  ) 
11. umowa nr 11/2008 z dnia  01września 2008r. na sporządzenie i wydawanie posiłków o  
      kaloryczności 1 posiłku powyżej 750 Kcal  dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych  
      przez gminę Lublin w roku szkolnym 2008/2009  art. 69,  ust.1 pkt. 1 z wolnej ręki. 
     „Emilia Ozonek” (  51 489,76 zł/netto tj.  13 280,48 euro ). 
12. umowa nr 12/2008 z dnia  01września 2008r. na sporządzenie i wydawanie posiłków o  
      kaloryczności 1 posiłku powyżej 750 Kcal  dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych  
      przez gminę Lublin w roku szkolnym 2008/2009, art. 69  ust.1 pkt. 1 z wolnej ręki.  
     Zakład Produkcyjno-Garmażeryjnym „Gerwazy„ Sp. z o.o.20-605 Lublin ul. Grażyny12    
    (  120 862,80 zł/netto tj.  31 173,51 euro ) 
13. umowa nr 13/2008 z dnia  01września 2008r. na sporządzenie i wydawanie posiłków o  
      kaloryczności 1 posiłku powyżej 750 Kcal  dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych  
      przez gminę Lublin w roku szkolnym 2008/2009,  art. 69  ust.1 pkt. 1 z wolnej ręki. 
      Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym„RELAX„ Sp. z o.o.20-314 Lublin  ul. Przyjaźni 17 
    (  181 406,40 zł/netto tj.  46 789,20 euro ) 
14. umowa nr 14/2008 z dnia  01września 2008r. na sporządzenie i wydawanie posiłków o  
      kaloryczności 1 posiłku powyżej 750 Kcal  dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych  
      przez gminę Lublin w roku szkolnym 2008/2009,  art. 69  ust.1 pkt. 1 z wolnej ręki. 
      „Henryka Wójtowicz” (  40 499,10 zł/netto tj.  10 445,72 euro ) 
15. umowa nr 15/2008 z dnia  01września 2008r. na sporządzenie i wydawanie posiłków o  
      kaloryczności 1 posiłku powyżej 750 Kcal  dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych  
      przez gminę Lublin w roku szkolnym 2008/2009,  art. 69  ust.1 pkt. 1 z wolnej ręki. 
     „ GOMI „s.c.  Zbigniew Górka , Katarzyna Górka 24-320 Poniatowa ul. Modrzewiowa 4 
     (  52 020,00 zł/netto tj.  13 417,24 euro ) 
16. umowa nr 16/2008 z dnia  01września 2008r. na sporządzenie i wydawanie posiłków o  
      kaloryczności 1 posiłku powyżej 750 Kcal  dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych  
      przez gminę Lublin w roku szkolnym 2008/2009,  art. 69  ust.1 pkt. 1 z wolnej ręki. 
     Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „ Rejs „ Catering  20-040 Lublin   ul. Sowińskiego 17.       
     (  47 113,40 zł/netto tj.  12 151,71 euro ) 
17. umowa nr 17/2008 z dnia  01września 2008r. na sporządzenie i wydawanie posiłków o  
      kaloryczności 1 posiłku powyżej 750 Kcal  dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych  
      przez gminę Lublin w roku szkolnym 2008/2009,  art. 69  ust.1 pkt. 1 z wolnej ręki. 
     Zespołem Szkół  Nr 5   20-950 Lublin ul. Spokojna 10.   ( 43 673,85 zł/netto tj.  11 264,57 euro ). 
18. umowa nr 18/2008 z dnia  01września 2008r. na sporządzenie i wydawanie posiłków o  
      kaloryczności 1 posiłku powyżej 750 Kcal  dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych  
      przez gminę Lublin w roku szkolnym 2008/2009,  art. 69  ust.1 pkt. 1 z wolnej ręki. 
     „Wiktor Rusink”  (   13 462,00zł/netto tj. 3 472,18  euro ) 
19. umowa nr 19/2008 z dnia  01września 2008r. na sporządzenie i wydawanie posiłków o  
      kaloryczności 1 posiłku powyżej 750 Kcal  dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych  
      przez gminę Lublin w roku szkolnym 2008/2009,  art. 69  ust.1 pkt. 1 z wolnej ręki. 
      „Pawł Jakubik”     (   1 938,00 zł/netto tj. 499,86  euro ) 
20. umowa nr 20/2008 z dnia  24 września 2008r.   na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy dla  
      projektu systemowego „ Człowiek inwestycją w społeczeństwo „ współfinansowanego przez  
      Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu   
      Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII „ Promocja integracji społecznej w trybie  
      art. 39  przetarg nieograniczony. Ośrodkiem Szkolenia Kierowców „ EFEKT”     
      20-004 Lublin ul. Narutowicza 1 (   116 540,00 zł/netto tj. 30 058,55  euro ) 



21. umowa nr 21/2008 z dnia  31 października 2008r.na dostawę opału wraz  z  transportem w ilości  
     określonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie  art. 69  ust.1 pkt.3  z wolnej ręki. 
     Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze „NUNA” Spółką z o.o. , 20-418 Lublin  
     ul. Nowy Świat 13A.  (   75 245,90 zł/netto tj. 19 407,78  euro ) 
22. umowa nr 22/2008 z dnia  4 listopada 2008r. na zakup i dostawę mebli biurowych dla Miejskiego    
      Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w trybie art. 69  zapytanie o cenę. 
      „ EMI PLUS „ Sp. j. ,  Maciej Dobrowolski  i   Mirosław Topolski 20-150 Lublin ul. Bursaki. 
      (   51 973,90zł/netto tj. 13 405,35 euro ) 
23. umowa nr 22/2008 z dnia  21 listopada 2008r .na zakup i dostawę urządzeń sieciowych i  
       telekomunikacyjnych oraz sprzętu informatycznego i oprogramowania  dla Miejskiego Ośrodka  
       Pomocy Rodzinie w Lublinie w trybie art. 69  zapytanie o cenę. 
      „ COMTRONIC”   Sp. z o.o.  z siedzibą w Lublinie, 20-601 Lublin ul. Zana 1 
      (   85 717,42 zł/netto tj. 22 108,64  euro ) 
24. umowa nr 24/2008 z dnia  26 listopada 2008r.  na zakup talonów (bonów) dla pracowników   
     Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w trybie art. 39  przetarg nieograniczony. 
       Sodexho PASS Polska Sp. z o.o.   02-699  Warszawa   ul. Kłobucka 25 , 
      (  93 550,00 zł/netto tj. 24 128,86,35 euro ) 
25. umowa nr 25/2008 z dnia  9 grudnia 2008r. udzielenie dodatkowego zamówienia na wykonanie  
      gadżetów  promocyjnych w związku z realizacją projektu systemowego „Człowiek inwestycją w  
      społeczeństwo” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w trybie  
      art. 69  ust.1 pkt. 5 z wolnej ręki.  
      GM GADGETS Grzegorz Majewski  

 (  10 495,87 zł/netto tj. 2 707,14 euro  ) 
26. umowa nr 26/2008 z dnia  17 grudnia 2008r. na dostawę talonów (bonów) dla  podopiecznych     
      Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w roku 2009  w trybie art. 39  przetarg  
      nieograniczony.„ SUBIEKT”  Spółka z o.o. , 24-100 Puławy  ul. Lubelska 1 
      (  283 200,00 zł/netto tj. 73 044,29 euro ) 
27. umowa nr 27/2008 z dnia  22 grudnia 2008r .na zakup i dostawę  sprzętu informatycznego i  
      oprogramowania  dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w trybie art. 69   
      zapytanie o cenę.  
      DAG-SYSTEM   Alina Gumieniak   20-858 Lublin ul. Noskowskiego 25. 
      (   52 369,00 zł/netto tj.  13 507,26 euro ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  Przetargi   -   rok 2008 
 

1.   Zakup biletów MPK dla podopiecznych i pracowników MOPR w roku 2008 w trybie  
      art.67 ust.1 pkt 1  Prawa zamówień publicznych z wolej ręki . 

 ( 225 000,00  zł/netto 58 033,07 euro   )  
 

2.  Bieżąca dostawa materiałów eksploatacyjnych, naprawa i konserwacja kserokopiarek  
     będących w użytkowaniu  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w   
     roku 2008 w trybie art. 69 zapytanie o cenę. 

  Firma  CORRADO    ( 1 967,21 zł/netto tj.  21 141,37  euro  ) 
 

3.    Kompleksowa usługa sprzątania 24 obiektów biurowych o powierzchni  4 154,75 m2   

        po godzinach pracy MOPR przy użyciu własnych środków czystości, materiałów i maszyn    
      czyszczących oraz transportu przez okres  1 roku w trybie art. 69  zapytanie o cenę. 
       Firma EKO-BLASK   (  139 599,60  zł/netto tj. 36 006,19 euro ) 
 
4.   Zakup i dostawę   sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka     
      Pomocy Rodzinie w  Lublinie  w trybie art. 69  zapytanie o cenę. 
       Spółka Asseco Business Solutions  S.A (  187 595,00 zł/netto tj.  48 385,39  euro  ) 
 
5.  Dostawa artykułów papierniczych, biurowych i poligraficznych dla  Miejskiego Ośrodka   
     Pomocy Rodzinie w Lublinie przez okres 1 roku  w trybie art. 69  zapytanie o cenę. 
     „  WESJAN „ spółka cywilna   (  113 638,80 zł/netto tj.  29 310,26  euro  ) 
 
6. Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych  na rzecz  Miejskiego Ośrodka  Pomocy  
    Rodzinie w Lublinie  przez okres 1  roku,  w trybie art. 39  przetarg nieograniczony.   
    Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. (  136 609,87 zł/netto tj.  35 235,06  euro  ) 
 
7. Zakup i dostawa sprzętu biurowego  dla projektu  systemowego  „ Człowiek inwestycją w      
    społeczeństwo „ współfinansowany przez Unię Europejską w  ramach Europejskiego   
    Funduszu  Społecznego,  w trybie art. 69  zapytanie o cenę.  
    CORRADO  Konrad Burczyński  (  60 277,00 zł/netto tj.  15 546,93 euro  ) 
 
8. Zakup i dostawę mebli biurowych  dla projektu   systemowego  „ Człowiek inwestycją w     
     społeczeństwo „ współfinansowany przez Unię Europejską w  ramach Europejskiego Funduszu     
     Społecznego, w trybie art. 69  zapytanie o cenę. 

 „ EMI PLUS „ Spółka Jawna (  87 269,00 zł/netto tj.  22 508,83 euro  ) 
 

 9. Zakup i dostawę sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka     
      Pomocy Rodzinie w Lublinie w ramach  projektu systemowego „ Człowiek inwestycją w  
      społeczeństwo „ współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego  
      Funduszu Społecznego,  w trybie art. 69  zapytanie o cenę. 
      DAG-SYSTEM   Alina Gumieniak (  192 650,00 zł/netto tj.  49 689,20 euro  ) 
 
10. Przygotowanie do druku i druk informatora dla   osób wspierających usamodzielniających  
      się  wychowanków oraz wykonanie gadżetów promocyjnych w związku z realizacją   
      projektu systemowego „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” współfinansowanego z   
      Europejskiego Funduszu Społecznego w trybie art. 39   przetargu nieograniczonego. 
      GM GADGETS Grzegorz Majewski. 

 (  78 591,92 zł/netto tj.  20 270,80 euro  ) 



 
11. Sporządzenie i wydawanie posiłków o  kaloryczności 1 posiłku powyżej 750 Kcal  dla  
      uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych  przez gminę Lublin w roku szkolnym   
      2008/2009  art. 69  ust.1 pkt. 1 z wolnej ręki. 
      -  „Emilią Ozonek” (  51 489,76 zł/netto tj.  13 280,48 euro ) 
      -  Zakład Produkcyjno-Garmażeryjnym „Gerwazy„ Sp. z o.o.20-605 Lublin ul. Grażyny12    
         (  120 862,80 zł/netto tj.  31 173,51 euro ) 
       -  Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym„RELAX„ Sp. z o.o.20-314 Lublin  ul. Przyjaźni 17 
        (  181 406,40 zł/netto tj.  46 789,20 euro ) 
       -  „ Henryką Wójtowicz”(  40 499,10 zł/netto tj.   10 445,72 euro )  
      - „ GOMI „s.c.  Zbigniew Górka , Katarzyna Górka 24-320 Poniatowa ul. Modrzewiowa 4 
         (  52 020,00 zł/netto tj.  13 417,24 euro ) 
      -   Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „ Rejs „ Catering Iwona Zaorska. 
          (  47 113,40 zł/netto tj.  12 151,71 euro ) 
       -   Zespołem Szkół  Nr 5   20-950 Lublin ul. Spokojna 10 
         (  43 673,85 zł/netto tj.  11 264,57 euro ) 
       -   „Wiktor Rusinkiem”   (   13 462,00zł/netto tj. 3 472,18  euro ) 
       -   „Paweł Jakubik”,  (   1 938,00 zł/netto tj. 499,86  euro ) 
 
        RAZEM  (   552 465,31 zł/netto tj. 142 494,47  euro ) 
 
12. Przeprowadzenie kursu na prawo jazdy dla projektu systemowego „ Człowiek inwestycją w  
      społeczeństwo „ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego  
      Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013  
      Priorytet VII „ Promocja integracji społecznej, w trybie art. 39  przetarg nieograniczony. 
      Mariusz Popko Ośrodkiem Szkolenia Kierowców „EFEKT” 
     ( 116 540,00zł/netto tj. 30 058,55 euro ) 
 
13. Zakup i dostawę mebli biurowych dla Miejskiego  Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie,  
      w trybie art. 69  zapytanie o cenę.„ EMI PLUS „ Spółka Jawna ,  
       (   51 973,90 zł/netto tj. 13 405,35 euro )  
 
14. Zakup talonów (bonów) dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w    
      Lublinie, w trybie art. 39  przetarg nieograniczony. 
     Sodexho PASS Polska Sp. z o.o.  (  93 550,00 zł/netto tj. 24 128,86,35 euro ) 
 
15. Dostawa opału wraz  z  transportem w ilości określonej przez Miejski Ośrodek Pomocy  
      Rodzinie w Lublinie  art. 69  ust.1 pkt.3  z wolnej ręki. 
     Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze „NUNA”Spółką z o.o.  
     (   75 245,90 zł/netto tj. 19 407,78  euro ) 
 
16. Zakup i dostawa urządzeń sieciowych i telekomunikacyjnych oraz sprzętu informatycznego  
      i oprogramowania  dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w trybie art. 69   
      zapytanie o cenę 
      „ COMTRONIC”   Sp. z o.o.  (   85 717,42 zł/netto tj. 22 108,64  euro ) 
 
17. Dostawa  talonów (bonów) dla  podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w          
       Lublinie w roku 2009  w trybie art. 39  przetargu nieograniczonego. 
      „ SUBIEKT”  Spółka z o.o. ,      (  283 200,00 zł/netto tj. 73 044,29 euro ) 
 



18. Zakup i dostawa  sprzętu informatycznego i oprogramowania  dla Miejskiego Ośrodka    
      Pomocy Rodzinie w Lublinie w trybie art. 69  zapytanie o cenę. 
       DAG-SYSTEM   Alina Gumieniak   (   52 369,00 zł/netto tj.  13 507,26 euro ) 
 
19. Udzielenie dodatkowego zamówienia na  wykonanie gadżetów promocyjnych w związku z  
      realizacją projektu systemowego „Człowiek inwestycją w społeczeństwo „    
      współfinansowanego z Europejskiego  Funduszu Społecznego w trybie  art. 69  ust.1 pkt. 5  
      z wolnej ręki.  
      GM GADGETS Grzegorz Majewski. 
      (  10 495,87 zł/netto tj. 2 707,14 euro  ) 
 
20. Bieżąca dostawa materiałów  eksploatacyjnych, naprawę i konserwację kserokopiarek   
      będących w użytkowaniu  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w roku 2009,  
      w trybie art. 69  zapytanie o cenę. 
     Firma  CORRADO   (  88 630,40 zł/netto tj.  22 859,97  euro ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


