
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PLANOWANYCH DO PRZEPROWADZENIA W 2019 ROKU 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie 

KOREKTA nr 1 z dnia 08.07.2019 r 

W planie postępowań o udzielenie zamówień publicznych planowanych do przeprowadzenia w 2019 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Rodzinie w Lublinie wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięty został pkt nr 7 - Organizacja i realizacja Zadania 4 Wsparcie integracyjno – kulturalne „Bank usług środowiskowych” realizowanego 
na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z dnia 29 czerwca 2018 roku nr umowy 97/RPLU.11.02.00-06-0016/18-00. 

Uzasadnienie: 

Przedmiot zamówienia nie jest tożsamy z realizowanymi w 2019 roku zamówieniami, jego wartość nie przekroczy wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30 000 euro.  

Usługa będzie realizowana na podstawie art. 4 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 
1986 z późn.zm) 
 

l.p. Przedmiot zamówienia 
Rodzaj 
zamówienia 

Tryb / 
procedura 
udzielenia 
zamówienia 

Orientacyjna 
wartość 

Zamówienia 
brutto 

Przewidywany 
termin wszczęcia 

postępowania 
UWAGI 

1 
Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie Usługa Przetarg 

nieograniczony 
189 000,00 Styczeń 

Dział ds. pomocy 
środowiskowej 
Powtórzenie 

postępowania, które 
zostało unieważnione  

w 2018 roku 

2 

Organizacja i realizacja „Wsparcia dla dzieci przebywających w rodzinach 
objętych asystą rodzinną” w ramach realizowanego projektu „Rozwój 
zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również 
o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin”. Indywidualne zajęcia 
wyrównujące wiedzę z wybranych przedmiotów szkolnych. Realizacja na 
podstawie umowy o dofinansowanie projektu z dnia 22 maja 2018 roku nr 
umowy 46/RPLU.11.02.00-06-0045/17-00. 

Usługa 
Zamówienie na 
usługi społeczne 112 476,00 Styczeń 

Sekcja ds. realizacji 
projektów  

Powtórzenie części 
postępowania, które 
zostało unieważnione  

3 

Organizacja i realizacja „Wsparcia dla dzieci przebywających w rodzinnej 
formie pieczy zastępczej” w ramach realizowanego projektu „Wsparcie 
rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin”. Projekt 
dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020. Realizacja na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z 
dnia 22 maja 2018 roku nr umowy 47/RPLU.11.02.00-06-0046/17-00. 

Usługa 
Zamówienie na 
usługi społeczne 155 945,00 Styczeń 

Sekcja ds. realizacji 
projektów  

 

4 

Organizacja i realizacja „Punktu konsultacyjno-doradczego” w ramach 
realizowanego projektu „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i 
wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście 
Lublin” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014 – 2020 . Realizacja na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z 
dnia 22 maja 2018 roku nr umowy 46/RPLU.11.02.00-06-0045/17-00 

Usługa 
Zamówienie na 
usługi społeczne 234 000,00 Styczeń / luty 

Sekcja ds. realizacji 
projektów  

Powtórzenie zamówienia 
przeprowadzonego w 

2018 roku  



5 

Organizacja i realizacja Zadania 3 Wsparcie dla rodzin objętych pomocą w 
formie asystenta rodziny „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i 
wspierających role rodziny również o charakterze profilaktycznym w Mieście 
Lublin” realizowanego. Realizacja na podstawie umowy o dofinansowanie 
projektu z dnia 22 maja 2018 roku nr umowy 46/RPLU.11.02.00-06-
0045/17-00  

Usługa Zamówienie na 
usługi społeczne 

36 070,00 Styczeń / luty 
Sekcja ds. realizacji 

projektów  
 

6 

Organizacja i realizacja Zadania 1 „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji 
opiekunów zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze „Wsparcia dla 
dzieci przebywających w rodzinnej formie pieczy zastępczej” w ramach 
realizowanego projektu „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na 
terenie Miasta Lublin”. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Realizacja na podstawie 
umowy o dofinansowanie projektu z dnia 22 maja 2018 roku nr umowy 
47/RPLU.11.02.00-06-0046/17-00. 

Usługa 
Zamówienie na 
usługi społeczne 

 55 072,00 
 Styczeń / luty 

 
 
 
 

Sekcja ds. realizacji 
projektów 

7 

Organizacja i realizacja Zadanie 4 Wsparcie integracyjno – kulturalne „Bank 
usług środowiskowych” realizowanego na podstawie umowy o 
dofinansowanie projektu z dnia 29 czerwca 2018 roku nr umowy 
97/RPLU.11.02.00-06-0016/18-00. 

Usługa Zamówienie na 
usługi społeczne 

5 370,00 Marzec / kwiecień 

 
 

Sekcja ds. realizacji 
projektów 

8 
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na 
potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie 

 
Usługa 

 
Zamówienie na 
usługi społeczne 

 
150 000,00 Trzeci kwartał 

wsp ds. kancelaryjno - 
biurowych 

Zamówienie na rok 2018 

9 
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na 
potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie Usługa 

Zamówienie na 
usługi społeczne 600 000,00 Listopad / Grudzień 

wsp ds. kancelaryjno - 
biurowych 

Zamówienie na rok 2019 

10 
Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych dla Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie Usługa Przetarg 

nieograniczony 
300 000,00 Listopad / Grudzień Dział ds. organizacyjnych 

11 
 

Usługa przygotowania uroczystych posiłków dla podopiecznych Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie – śniadanie wielkanocne i kolacja 
wigilijna 

Usługa 
Zamówienie na 
usługi społeczne 45 000,00 Luty / marzec 

Dział ds. pomocy 
środowiskowej 

12 
 

Dostawa paliwa grzewczego wraz z transportem na terenie miasta Lublin dla 
podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie Dostawa 

Przetarg 
nieograniczony 320 000,00 Czerwiec 

Dział ds. pomocy 
środowiskowej 

13 
Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie Usługa 

Przetarg 
nieograniczony 200 000,00 Listopad / Grudzień 

Dział ds. pomocy 
środowiskowej 

14 
Dostawa talonów dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w 
Lublinie Dostawa 

Przetarg 
nieograniczony 270 000,00 Listopad / Grudzień 

Dział ds. pomocy 
środowiskowej 

WŚS 

15 Usługa przygotowywania i wydawania gorących posiłków dla podopiecznych 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie 

Usługa Zamówienie na 
usługi społeczne 

1  100 000,00 Listopad / Grudzień Dział ds. pomocy 
środowiskowej 

Podstawa prawna: Ustawa Prawo zamówień publicznych, art. 13a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) 
                          
Sporządził     ZATWIERDZAM 

 


