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DOP/R/2021/0001 Modernizacja placówki WCK Obozowa 85 Remonty i roboty budow
45211310-5          -Roboty budowlane w zakresie łazienek

52 845,53 12 378,03 Ustawy nie stosuje się roboty budowlane kwartał II

WSKS/U/2021/0001 Dofinansowanie do okularów pracowniczych Dofinansowanie do okul  
33734000-4          -Okulary

3 777,70 884,85 Ustawy nie stosuje się usługi kwartał I

DT/D/2021/0002
Części zamiennie i eksploatacyjne do samochodów 
służbowych części eksploatacyjne do  

34300000-0          -Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
2 350,72 550,61 Ustawy nie stosuje się dostawy 2021/01/01

DPiK/U/2021/0001 Wydawnictwa WCK Publikacje WCK
22100000-1          -Drukowane książki, broszury i ulotki

16 800,00 3 935,07 Ustawy nie stosuje się usługi kwartał I

DOP/U/2021/0001 Prenumerata czasopism: Prawnicze, IT, Księgowe, Kadry Czasopisma krajowe
79980000-7          -Usługi prenumeraty

2 777,78 650,64 Ustawy nie stosuje się usługi kwartał III

DAiPK/U/2021/0001 Animacje Kulturalne/ zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej Prowadzenie zajęć eduka  
79952100-3          -Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych

76 000,00 17 801,51

zamówienie o wartości mniejszej niż progi 
unijne, których przedmiotem są dostawy lub 
usługi z zakresu działalności kulturalnej 
związanej z organizacją wystaw, koncertów, 
konkursów, festiwali, widowisk, spektakli 
teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji 
kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów 
bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a 
także z zakresu działalności archiwalnej 
związanej z gromadzeniem materiałów 
archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą 
wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe 
przeznaczone do bieżącej obsługi jego 
działalności; usługi styczeń

DAiPK/U/2021/0004
Wkład własny na potrzeby realizacji projektów 
kulturalnych z funduszy zewnątrznych Organizacja wydarzeń

92312000-1          -Usługi artystyczne
15 000,00 3 513,46

zamówienie o wartości mniejszej niż progi 
unijne, których przedmiotem są dostawy lub 
usługi z zakresu działalności kulturalnej 
związanej z organizacją wystaw, koncertów, 
konkursów, festiwali, widowisk, spektakli 
teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji 
kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów 
bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a 
także z zakresu działalności archiwalnej 
związanej z gromadzeniem materiałów 
archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą 
wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe 
przeznaczone do bieżącej obsługi jego 
działalności; usługi kwartał I

DPiK/D/2021/0001 Koszty reprezentacji wydarzeniach okolicznościowych
Materiały promocyjne i 
reklamowe

35821000-5          -Flagi
16 000,00 3 747,69 Ustawy nie stosuje się dostawy 2021/01/08

CEH/U/2021/0002 Organizacja cyklu debat obywatelskich
spotkania autorskie i 
debaty

92312210-6          -Usługi świadczone przez autorów
24 000,00 5 621,53 Ustawy nie stosuje się usługi styczeń

CEH/U/2021/0001
Organizacja działalności Centrum Edukacji Historycznej w 
ramach współpracy z seniorami

Usług obsługi klienta w  
CEH

79342300-6          -Usługi dla klientów
6 000,00 1 405,38 Ustawy nie stosuje się usługi 2020/12/07

DOP/D/2021/0001 bilety ZTM bilety ZTM
34980000-0          -Bilety przewozowe

550,00 128,83 Ustawy nie stosuje się dostawy kwartał I

DAiPK/D/2021/0001 Ekosystem - projekty ekologiczne Art. Edukacji kulturalnej
03142400-2          -Woski

2 300,00 538,73 Ustawy nie stosuje się dostawy styczeń

DAiPK/U/2021/0002 Ekosystem - edukacja kulturalna

Usługi z zakresu 
edukacji kulturalnej 
(umowy zlecenia, 
dostawa artykułów 
edukacyjnych)

92312200-3          -Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, 
rzeźbiarzy, animatorów kultury oraz pozostałych artystów

500,00 117,12 Ustawy nie stosuje się usługi styczeń

DT/U/2021/0002 Przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych
Przeglądy techniczne i 
serwis saamochodowy

50112000-3          -Usługi w zakresie napraw i konserwacji 
samochodów

1 626,02 380,86 Ustawy nie stosuje się usługi kwartał I

DOP/U/2021/0002 Usługi konserwacji systemu ppoż
Usługi konserwacji i 
napraw

50800000-3          -Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
2 400,00 562,15 Ustawy nie stosuje się usługi 2019/06/02

DAiPK/U/2021/0003 Organizacja wydarzeń artystycznych. Produkcja i realizacja Organizacja wydarzeń
92111210-7          -Produkcja filmów reklamowych

20 000,00 4 684,61

zamówienie o wartości mniejszej niż progi 
unijne, których przedmiotem są dostawy lub 
usługi z zakresu działalności kulturalnej 
związanej z organizacją wystaw, koncertów, 
konkursów, festiwali, widowisk, spektakli 
teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji 
kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów 
bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a 
także z zakresu działalności archiwalnej 
związanej z gromadzeniem materiałów 
archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą 
wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe 
przeznaczone do bieżącej obsługi jego 
działalności; usługi luty

DAiPK/D/2021/0002
Materiały na potrzeby organizacji warsztatów i animacji 
kulturalnych Art. Edukacji kulturalnej

03142400-2          -Woski
5 000,00 1 171,15 Ustawy nie stosuje się dostawy kwartał I

DT/D/2021/0006 Środki czystości i artykuły sanitarne do placówek
Środki czystości i art. 
sanitarne (DT)

39831300-9          -Środki do czyszczenia podłóg
13 000,00 3 045,00 Ustawy nie stosuje się dostawy kwartał I

DT/U/2021/0001
Okresowe przeglądy techniczne i naprawy klimatyzatorów, 
alarmów, sprzętu agd, audio i innych sprzętów

Badania techniczne, 
przeglądy, naprawy

71700000-5          -Usługi nadzoru i kontroli
7 317,07 1 713,88 Ustawy nie stosuje się usługi kwartał II

DT/D/2021/0005 art spożywcze do sprzedaży komercyjnej art. spożywcze
15800000-6          -Różne produkty spożywcze

7 317,07 1 713,88 Ustawy nie stosuje się dostawy kwartał II

DOP/D/2021/0003 znaczki pocztowe Znaczki pocztowe
22410000-7          -Znaczki

2 300,00 538,73 Ustawy nie stosuje się dostawy kwartał I

DOP/D/2021/0002
Dostawa i montaż kamer do monitoringu wizyjnego w 
placówkach WCK Monitoring wizyjny

35125300-2          -Kamery bezpieczeństwa
31 000,00 7 261,14 Ustawy nie stosuje się dostawy kwartał I

DFK/D/2021/0001 Druki, taśmy do drukarek i kas fiskalnych
Druki i ewidencje 
kadrowe i księgowe

22900000-9          -Różne druki
1 626,00 380,86 Ustawy nie stosuje się dostawy kwartał I

DFK/U/2021/0001 Przeglądy techniczne kas i drukarek fiskalnych
przeglądy techniczne 
drukarek fiskalnych i kas

50310000-1          -Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn 
biurowych

813,00 190,43 Ustawy nie stosuje się usługi kwartał II

DT/D/2021/0003 Paliwo do samochodów służbowych Paliwo
09132100-4          -Benzyna bezołowiowa

6 504,07 1 523,45 Ustawy nie stosuje się dostawy styczeń

DOP/D/2021/0004 Licencje oprogramowania komputerowego

Licencje 
oprogramowania 
komputerowego

48000000-8          -Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
43 000,00 10 071,91 Ustawy nie stosuje się dostawy kwartał I

DT/D/2021/0004 Materiały eksploatacyjne i naprawcze Materiały techniczne
44423000-1          -Artykuły różne

4 500,00 1 054,04 Ustawy nie stosuje się dostawy kwartał I

DOP/U/2021/0003 Usługi wsparcia informatycznego
usługi wsparcia 
informatycznego

72000000-5          -Usługi informatyczne: konsultacyjne, 
opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2 000,00 468,46 Ustawy nie stosuje się usługi styczeń

WSKS/U/2021/0002 Szkolenia dla pracowników WCK szkolenia pracownicze
79632000-3          -Szkolenie pracowników

6 422,77 1 504,41 Ustawy nie stosuje się usługi kwartał I

WSKS/D/2021/0001 Pieczątki firmowe Pieczątki
30192153-8          -Pieczątki z napisami

243,90 57,13 Ustawy nie stosuje się dostawy kwartał I

WSKS/U/2020/0001
Badania lekarskie - przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się 
SARS-CoV 19 Badania pracownicze

85100000-0          -Usługi ochrony zdrowia
4 000,00 936,92 art. 6 ustawy o COVID-19 usługi styczeń

DOP/U/2020/0020 Dostawa energii elektrycznej
Dostawa energii 
elektrycznej

09300000-2          -Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
50 000,00 11 711,52 Art. 39 Przetarg nieograniczony usługi 2020/04/06

DOP/D/2020/0009 Dystrybucja energii elektrycznej Energia
65300000-6          -Przesył energii elektrycznej i podobne usługi

80 000,00 18 738,43 Art. 39 Przetarg nieograniczony dostawy 2020/07/06

DOP/U/2020/0017 Domeny internetowe i hosting Usługa hostingu
72415000-2          -Usługi hostingowe dla stron WWW

2 950,00 690,98 Zamówienie z wolnej ręki (procedura krajowa) usługi kwartał II

DOP/U/2020/0013 Ubezpieczenie nieruchomości WCK
Ubezpieczenie mienia 
WCK (nieruchomości)

66510000-8          -Usługi ubezpieczeniowe
15 000,00 3 513,46 Art. 39 Przetarg nieograniczony usługi 2018/06/29

DOP/U/2020/0012 Ubezpieczenie ruchomości WCK
Ubezpieczenie mienia 
WCK (ruchome)

66510000-8          -Usługi ubezpieczeniowe
5 500,00 1 288,27 Art. 39 Przetarg nieograniczony usługi 2018/06/29

DOP/U/2020/0015 Najem drukarek
Najem długoterminowy 
urządzeń biurowych

30000000-9          -Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, 
z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

14 634,15 3 427,76
Art. 4 pkt. 8 - Zamówienia nie przekraczające 
równowartości 30 000 euro usługi 2019/10/10

DEK/U/2020/0002 Prowadzenie zajęć z zakresu edukacji kulturalnej
Prowadzenie zajęć 
edukacji kulturalnej

92500000-6          -Usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, muzea 
i inne usługi kulturalne

245 000,00 57 386,46
Art. 4 pkt. 8 - Zamówienia nie przekraczające 
równowartości 30 000 euro usługi 2020/09/15

DEK/D/2020/0001 Materiał edukacyjne Materiały edukacyjne
37300000-1          -Instrumenty muzyczne i ich części

10 600,00 2 482,84
Art. 4 pkt. 8 - Zamówienia nie przekraczające 
równowartości 30 000 euro dostawy kwartał I

DEK/U/2020/0001
Umowy cywilno-prawne dla osób świadczących usługi w 
ramach działalności kulturalnej

Prowadzenie zajęć 
edukacyjnych

92500000-6          -Usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, muzea 
i inne usługi kulturalne

15 000,00 3 513,46
Art. 4 pkt. 8 - Zamówienia nie przekraczające 
równowartości 30 000 euro usługi kwartał II

DOP/R/2020/0002 Modernizacja amfiteatru - etap II

Roboty budowlane w 
zakresie budowy 
obiektów kulturalnych,

45212300-9          -Roboty budowlane w zakresie budowy 
artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

1 308 943,09 306 594,31 Art. 39 Przetarg nieograniczony roboty budowlane kwartał II

DOP/U/2020/0016
Nadzór nad realizacją umowy dotyczącej konserwacji 
zadaszenia w amfiteatrze

Usługi doradztwa i 
nadzoru nad 
inwestycjami WCK

71700000-5          -Usługi nadzoru i kontroli
6 000,00 1 405,38

Art. 4 pkt. 8 - Zamówienia nie przekraczające 
równowartości 30 000 euro usługi 2020/12/23



DAiPK/D/2020/0002 Współpraca z portalem Ochotnicy Warszawscy
Materiały promocyjne i 
reklamowe

22460000-2          -Handlowe materiały reklamowe, handlowe 
katalogi i przewodniki

13 008,13 3 046,90
Art. 4 pkt. 8 - Zamówienia nie przekraczające 
równowartości 30 000 euro dostawy 2020/12/11

DOP/U/2020/0018
Zarządzanie projektem dotyczączym modernizacji 
Amfiteatru etap II - Inwestor zastępczy

zarządzanie projektem 
pn. modernizacja 
Amfiteatru

71541000-2          -Usługi zarządzania projektem budowlanym
90 000,00 21 080,74

Art. 4 pkt. 8 - Zamówienia nie przekraczające 
równowartości 30 000 euro usługi 2020/12/14

DWAI/U/2020/0003
Organizacja wydarzeń artystycznych (koncert, 
przedstawienia teatralne, festiwale) Organizacja wydarzeń

92312000-1          -Usługi artystyczne
239 024,39 55 986,79

zamówienie o wartości mniejszej niż progi 
unijne, których przedmiotem są dostawy lub 
usługi z zakresu działalności kulturalnej 
związanej z organizacją wystaw, koncertów, 
konkursów, festiwali, widowisk, spektakli 
teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji 
kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów 
bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a 
także z zakresu działalności archiwalnej 
związanej z gromadzeniem materiałów 
archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą 
wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe 
przeznaczone do bieżącej obsługi jego 
działalności; usługi kwartał IV

DOP/U/2020/0019 Badania lekarskie dla pracowników Badania pracownicze
85100000-0          -Usługi ochrony zdrowia

6 000,00 1 405,38
Art. 4 pkt. 8 - Zamówienia nie przekraczające 
równowartości 30 000 euro usługi 2020/12/19

DOP/D/2020/0008 Artykuły biurowe Art. Biurowe
30190000-7          -Różny sprzęt i artykuły biurowe

5 000,00 1 171,15
Art. 4 pkt. 8 - Zamówienia nie przekraczające 
równowartości 30 000 euro dostawy 2020/12/08

DOP/U/2020/0021 Usługa monitorowania sygnałów ppoż w WCK Monitoring ppoż
75251110-4          -Usługi ochrony przeciwpożarowej

2 764,23 647,47
Art. 4 pkt. 8 - Zamówienia nie przekraczające 
równowartości 30 000 euro usługi 2019/02/01

DOP/D/2020/0007 Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów
Sprzęt komputerowy i 
akcesoria

30213100-6          -Komputery przenośne
18 000,00 4 216,15 Art. 69 zapytanie o cenę dostawy kwartał I

DPiK/U/2020/0001
Usług poligraficzne: cykliczne wydruki materiałów 
promocyjnych

Druk materiałów 
promocyjnych

79800000-2          -Usługi drukowania i powiązane
30 398,00 7 120,14

Art. 4 pkt. 8 - Zamówienia nie przekraczające 
równowartości 30 000 euro usługi 2021/12/10

DOP/U/2020/0014 Obsługa prawna bieżącej działalności WCK Obsługa prawna
79100000-5          -Usługi prawnicze

49 200,00 11 524,14
Art. 4 pkt. 8 - Zamówienia nie przekraczające 
równowartości 30 000 euro usługi 2020/12/14

DOP/U/2020/0011
Usługi telekomunikacyjne - abonament internetowy i 
telefoniczny

Usługi telefonia 
komórkowa

64212000-5          -Usługi telefonii komórkowej
47 154,47 11 045,01

Art. 4 pkt. 8 - Zamówienia nie przekraczające 
równowartości 30 000 euro usługi 2020/11/30

DOP/U/2020/0010
Usługi czyszczenia i konserwacji zadaszenia namiotowego 
w Amfiteatrze

Usługa konserwacji 
zadaszenia Amfiteatru

71600000-4          -Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy 
i konsultacji technicznej

63 434,93 14 858,39
Art. 4 pkt. 8 - Zamówienia nie przekraczające 
równowartości 30 000 euro usługi 2020/12/11

DPiK/U/2020/0002
Usługi poligraficzne: cykliczne wydruki materiałów 
promocyjnych

Druk materiałów 
promocyjnych

79800000-2          -Usługi drukowania i powiązane
30 398,00 7 120,14

Art. 4 pkt. 8 - Zamówienia nie przekraczające 
równowartości 30 000 euro usługi 2021/02/03
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