INSTRUKCJA do sporządzenia planu zamówień na rok 2014

Formularz do sporządzenia planu zamówień znajduje się na stronie internetowej IHAR-PIB pod adresem:
http://www.ihar.edu.pl/x.php
Plan zamówień na rok 2014 składa się z 3 części zawartych w oddzielnych arkuszach pliku „PZ 2014":
1.

Plan finansowy

2.

Plan rzeczowy

3.

Plan remontowo - inwestycyjny

Plan finansowy

Plan finansowy należy sporządzić w oparciu o prognozę wydatków na rok 2014 w poszczególnych kategoriach
rzeczowych oraz w podziale na źródło pochodzenia środków finansowych (PW, STAT., PB, i inne).
Plan rzeczowy

Do planu rzeczowego należy wprowadzić materiały i usługi, które dana jednostka organizacyjna zamierza nabyć
w trakcie roku 2014. Wartość planowanych zakupów w poszczególnych kategoriach materiałowych
uwzględnionych w planie rzeczowym powinna być zbieżna z kwotą zaplanowaną w tych kategoriach w planie
finansowym.
Potrzeby remontowo-inwestycyjne

W niniejszym arkuszu należy wpisać rodzaje i miejsce prac budowlanych pożądanych do realizacji w roku 2014r.
Wypełnione formularze planu należy przesyłać wyłącznie mailem w terminie do 15.11.2013r na adres:
e.karwize@ihar.edu.pl
Zakup poszczególnych towarów lub usług w roku 2014 będzie możliwy wyłącznie w przypadku uwzględnienia
ich w planie zamówień zaakceptowanym przez DFK oraz Dyrektora Instytutu. Zakup towarów lub usług nie
ujętych w planie będzie możliwy wyłącznie w sytuacjach awaryjnych tzn. uszkodzenia lub zniszczenia
materiałów bądź urządzeń, czego nie można było przewidzieć wcześniej.
W przypadku uzyskania dodatkowych lub utraty środków finansowych w ciągu roku, możliwa jest korekta
obowiązującego planu zamówień.
Objaśnienia do kategorii rzeczowych planu:
L.p.

CPV

Nazwa

Opis

1

38500000-0,
38900000-4,
42900000-5

APARATURA LABORATORYJNA

aparatura o wartości powyżej 3.500 zł

2

24300000-7,
33695000-8

ODCZYNNIKI CHEMICZNE

chemia używana w laboratoriach

3

38400000-9,
33190000-8

DROBNE URZĄDZENIA I MATERIAŁY
LABORATORYJNE

urządzenia laboratoryjne o wartości poniżej 3.500 zł oraz pipety,
końcówki do pipet, itp.

4

33793000-5

SZKŁO LABOLATORYJNE

materiały laboratoryjne ze szkła

5

24100000-5

GAZY TECHNICZNE

hel. powietrze syntetyczne, ciekły azot, itp.

6

24450000-3

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

materiały do ochrony roślin

7

24400000-8,
24420000-4

NAWOZY

płynne, granulowane, itp.

8

14200000-3

ZIEMIA, TORF, PIACH

ziemia i pochodne, itp.

9

16160000-4

SPRZĘT I ARTYKUŁY POLOWOOGRODNICZE

włókniny, folie ogrodnicze, taczka, szpadel, grabie, sekator, kosa
spalinowa, siewnik, węże, zraszacze, doniczki, multiplaty,
kuwety, itp.

10

03000000-1

PRODUKTY ROLNICTWA,
OGRODNICTWA I LEŚNICTWA

nasiona, sadzonki, drzewa i krzewy, itp.

11

18930000-7

TORBY I WORKI PAPIEROWE,
FOLIOWE, POLIPROPYLENOWE,
PŁÓCIENNE

izolatory, torebki strunowe, papierowe z klapką, itp.

12

38600000-1

SPRZĘT I AKCESORIA
FOTOGRAFICZNE

aparaty, karty graficzne, obiektywy, torby, itp.

13

30200000-1

SPRZĘT KOMPUTEROWY

komputer, laptop, notebook, drukarka, skaner, urządzenie
wielofunkcyjne itp, itp.

14

48800000-6

SYSTEMY I SERWERY INFORMACYJNE serwery

15

30230000-0

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO
KOMPUTERÓW

myszki, klawiatury, ups, pamięć, pendrive, podkładki, itp.

16

30125100-2

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO
DRUKAREK

tusze, tonery, folie termo transferowe, kalki, , itp.

17

48000000-8,
48900000-7

OPROGRAMOWANIE
KOMPUTEROWE

różne programy, aktualizacje itp.

18

30190000-7,
30100000-0

ARTYKUŁY BIUROWE

art..papiernicze, wyposażenie biura: kalkulator, zszywacz itp.

19

44111000-1,
44800000-8,
44500000-5,
44900000-9

ARTYKUŁY BUDOWLANE

cement, wapno, farby, lakiery, pędzle, wałki, itp.

20

44300000-3

ARTYKUŁY METALOWE

kłódki, gwoździe, wkręty, półki, kątowniki, stal, klucze, regały i
szafy metalowe, itp.

21

31100000-7,
31200000-8,
31300000-9,

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE

kable, gniazdka, silniki itp.

22

31500000-1

URZĄDZENIA OŚWIETLENIOWE

lampy, żarówki, oprawy itp..

23

44115200-1,
44411000-4

ARTYKUŁY HYDRAULICZNE

rury, kolana, kształtki, złączki, brodziki, wanny, umywalki itp.

24

32000000-3

SPRZĘT RADIOWY, TELEWIZYJNY I
TELEKOMUNIKACYJNY

radio, telewizor, rzutnik, telefon, kamera itp..

25

39200000-4

WYPOSAŻENIE DOMOWE I AGD

pudełka, pojemniki, worki do odkurzacza, wieszaki, wykładzina,
rolety, itp.

26

39700000-2

ELEKTRYCZNY SPRZĘT
GOSPODARSTWA DOMOWEGO

czajnik elektr. kuchnia , młynek, mikser, blender, zmywarka,
lodówka, itp.

27

15000000-8

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

cały asortyment spożywczy

28

33600000-6

ARTYKUŁY APTECZNE

do wyposażenia apteczek, leki, artykuły opatrunkowe, itp.

29

30120000-6

ARTYKUŁY POLIGRAFICZNE

kserokopiarki, bindownice, farby drukarskie, itp.

30

22100000-1

KSIĄŻKI

publikacje, książki, itp.

31

22200000-2

CZASOPISMA

prenumerata czasopism

32

18100000-0

ARTYKUŁY BHP

rękawice ochronne - lateksowe, nitrylowe, gumowe, odzież i
sprzęt ochronny, itp.

33

41100000-0

WODA PITNA

woda przeznaczona do spożycia

34

39130000-2

MEBLE BIUROWE

meble przeznaczone do biura

35

39180000-7

MEBLE LABOLATORYJNE

meble przeznaczone do laboratorium

36

39800000-0

ŚRODKI CZYSZCZĄCE

chemia gospodarcza, art. czystościowe: worki na śmieci, mydło,
proszki, płyny, do zmywarek, itp.

37

39150000-8

AKCESORIA MEBLOWE

płyty, okleiny, uchwyty, zawiasy, blaty, nogi do blatów, itp.

38

42500000-1

URZĄDZENIA CHŁODZĄCE I
WENTYLACYJNE

klimatyzatory, wentylatory, komory i szafy chłodnicze, itp.

39

16000000-5

POJAZDY MECHANICZNE ROLNICZE

pojazdy do pracy polowej

40

34110000-1

POJAZDY MECHANICZNE INNE

pojazdy drogowe

41

34300000-0

CZĘŚCI ZAMIENNE DO POJAZDÓW

części zamienne

42

09100000-0

OLEJE, SMARY, BENZYNY

benzyny i materiały smarne, itp.

43

34430000-0

SPRZĘT I AKCESORIA ROWEROWE

rowery, dętki, koła, itp.

INNE DOSTAWY

dostawy nie wymienione powyżej np.. Bagietki (paliki)

44

45

50100000-6

Usługi napraw i konserwacji pojazdów

opłaty za naprawę i serwis pojazdów

46

50300000-8

Usługi napraw i konserwacji sprzętu
komputerowego i innych urządzeń
teletechnicznych

opłaty za naprawę i serwis sprzętu komp. I teletech.

47

50400000-9

Usługi napraw i konserwacji sprzętu
laboratoryjnego

opłaty za naprawę i serwis sprzętu laboratoryjnego

48

50500000-0

Usługi napraw i konserwacji urządzeń
hydraulicznych

opłaty za naprawę i serwis urządzeń hydraulicznych

49

50600000-1

Usługi napraw i konserwacji materiałów dla
opłaty za naprawę i serwis p.poż i bhp
bezpieczeństwa i ochrony

50

50700000-2

Usługi napraw i konserwacji instalacji
budynkowych

opłaty za naprawę instalacji wewnętrznych w pomieszczeniach

51

50800000-3

Usługi inne w zakresie napraw i
konserwacji

Inne opłaty za naprawę i serwis

52

51200000-4

Usługi instalowania urządzeń do
mierzenia, kontroli, badania i nawigacji

opłaty za instalowanie i montaż urządzeń pomiarowych i
badawczych

53

55100000-1

Usługi hotelarskie

opłaty za noclegi

54

55300000-3

Usługi restauracyjne i dotyczące
podawania posiłków

opłaty za catering

55

60100000-9

Usługi w zakresie transportu drogowego

opłaty za transport osób i materiałów

56

60400000-2

Usługi w zakresie transportu lotniczego

opłaty za bilety lotnicze

57

63000000-9

Usługi dodatkowe w zakresie transportu
lądowego, wodnego i lotniczego

opłaty za transport towarów

58

64100000-7

Usługi pocztowe i kurierskie

opłaty za usługi pocztowe i kurierskie

59

64211000-8

Usługi telefonii stacjonarnej

opłaty za służbowe telefony stacjonarne

60

64212000-5

Usługi telefonii komórkowej

opłaty za służbowe telefony komórkowe

61

72400000-4

Usługi Internetowe

opłaty za Internet stacjonarny i mobilny

62

66500000-5

Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne

opłaty za ubezpieczenie

63

71200000-0

Usługi architektoniczne i podobne

opłaty za projekty, kosztorysy

64

71300000-1

Usługi inżynieryjne

opłaty za wykonywanie pomiarów i analiz

65

71500000-3

Usługi związane z budownictwem

opłaty za przeglądy budynków i budowli, nadzór budowlany

66

71600000-4

Usługi w zakresie testowania
technicznego, konsultacji i analizy
technicznej

67

71900000-7

Usługi laboratoryjne

68

72000000-5

Usługi doradcze w zakresie
oprogramowania

opłaty za doradztwo w zakresie oprogramowania

69

73100000-3

Usługi badawcze i eksprymentalnorozwojowe

opłaty za wykonanie badań na zlecenie

70

77100000-1

Usługi rolnicze

opłaty za usługi zewnętrzne polowe

71

77300000-3

Usługi ogrodnicze

opłaty za usługi zewnętrzne ogrodnicze

72

79710000-4

Usługi ochroniarskie

opłaty za ochronę obiektów lub osób

73

79800000-2

Usługi drukowania i powiązane

wyrób wizytówek, pieczątek, posterów, kalendarzy, banerów

74

80500000-9

Usługi szkoleniowe

opłaty za szkolenia zewnętrzne

75

85100000-0

Usługi ochrony zdrowia

opłaty za badania lekarskie

76

85200000-1

Usługi weterynaryjne

opłaty za badanie zwierząt

77

90500000-2

Usługi związane z odpadami

opłaty za utylizację odpadów

78

90900000-6

Usługi w zakresie sprzątania

opłaty za sprzątanie

79

79100000-5

Usługi prawnicze

opłaty za porady prawne

80

92500000-6

Usługi świadczone przez biblioteki,
archiwa, muzea i inne kulturalne

opłaty za usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i
inne kulturalne

81

92200000-3

Usługi radiowe i telewizyjne

opłaty za radio i tv

82

98300000-6

Usługi inne

opłaty za usługi nie wymienione powyżej

opłaty za kalibrację i testowanie urządzeń

opłaty za zewnętrzne usługi laboratoryjne, np. synteza primerów

