
Pozycja 
planu

Przedmiot planowanego zamówienia
Rodzaj postępowania 

(dostawa, usługa)
Przewidywany tryb 

udzielania zamówienia 

Przewidywany termin 
wszczęcia 

postępowania
Orientacyjna wartość zamówienia kategoria wg CPV

1.
Organy piszczałkowe dla NOSPR - zaprojektowanie, 

budowa i montaż
dostawa nieograniczony I kwartał

powyżej wartości na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

37311300-4                      
79421200-3

2.
Usługa z zakresu kultury - realizacja koncertów  Orkiestry 

Historycznej {oh!}
usługa wolna ręka I kwartał

poniżej wartości na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy Pzp

79952100-3

3.
Usługa za zakresu kultury - realizacja koncertów 
symfonicznych oraz zaproszonych artystów przez 

Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena
usługa wolna ręka I kwartał

poniżej wartości na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy Pzp

79952100-3

4.
Usługa rezerwacji, zakupu i dostawy biletów lotniczych dla 

NOSPR
usługa nieograniczony I kwartał

poniżej wartości na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy Pzp

63512000-1                              
63500000-4

5.
Projektowanie, druk i dostawa materiałów promocyjno-

informacyjnych
usługa zapytanie o cenę I kwartał

poniżej wartości na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy Pzp

79823000-9

6. Usługa z zakresu reklamy, wynajem banerów itp. nośników usługa wolna ręka I kwartał
poniżej wartości na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy Pzp
79341000-6

7.
Usługa z zakresu organizacji koncertów - obsługa 

nagłośnienia koncertów
usługa wolna ręka I kwartał

poniżej wartości na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy Pzp

79952100-3

8.
Usluga z zakresu kultury - występ Chóru Bayerischen 

Rundfunks wraz z NOSPR - 04.10.2018
usługa wolna ręka I kwartał

poniżej wartości na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy Pzp

79952100-3

9.
Usługa z zakresu kultury - występ Chóru NFM wraz z 
NOSPR i Polish Cello Quartet w dniach 11.05.2018, 

9,11.11.2018 
usługa wolna ręka I kwartał

poniżej wartości na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy Pzp

79952100-3

10. Usługa szatniarsko-bileterska usługa nieograniczony I kwartał
poniżej wartości na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy Pzp
79952100-3

11. Usługa sprzedaż biletów przez internet (prowizja) usługa wolna ręka I kwartał
poniżej wartości na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy Pzp
66151100-4

12. Usługi hotelarskie usługa wolna ręka I kwartał
poniżej wartości na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy Pzp
55100000-1

13. Usługi cateringowe usługa nieograniczony I kwartał
poniżej wartości na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy Pzp

55321000-6 przygotowanie 
posiłków                         
55320000-9 podawanie 
posiłków                                                    
55520000-1 dostarczanie 
posiłków
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14.
Usługa z zakresu kultury - koncert orkiestry Ton Halle 
Zurch 19, 20.05.2018 - International Classical Artists

usługa wolna ręka I kwartał
poniżej wartości na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy Pzp
79952100-3

15. Dostawa sprzętu nagłośnieniowego dostawa nieograniczony I kwartał
poniżej wartości na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy Pzp

32.34.00.00-8 głośniki, 
32.35.00.00-1 części 
sprzętu dźwiękowego

16.
Usługa z zakresu kultury - koncert Akademie fur Alte Musik 

Berlin  w dniu 19.10.2018
usługa wolna ręka II kwartał

poniżej wartości na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy Pzp

79952100-3

17. Sprzątanie obiektu usługa nieograniczony II kwartał
poniżej wartości na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy Pzp
90910000-9

18. Ochrona obiektu usługa nieograniczony II kwartał
poniżej wartości na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy Pzp
79710000-4

19. Usługa wypożyczania nut usługa wolna ręka II kwartał
poniżej wartości na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy Pzp
22120000-7

20.
Usługa z zakresu kultury - realizacja koncertów OMN 

siedzibie NOSPR
usługa wolna ręka II kwartał

poniżej wartości na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy Pzp

79952100-3

21. Dostawa sprzętu do studia nagrań dostawa nieograniczony II kwartał
poniżej wartości na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy Pzp

32340000-8 głośniki, 
32350000-1 części sprzętu 
dźwiękowego

22.
Usługa z zakresu kultury - realizacja koncertów 

kameralnych i symfonicznych przez Śląskie Towarzystwo 
Muzyczne siedzibie NOSPR

usługa wolna ręka III kwartał
poniżej wartości na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy Pzp
79952100-3

23.
Usługa z zakresu kultury - realizacja koncertów Kwartetu 

Śląskiego w  siedzibie NOSPR
usługa wolna ręka III kwartał

poniżej wartości na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy Pzp

79952100-3

25. Dostawa instrumentów dętych - 4 waltornii dostawa wolna ręka III kwartał
poniżej wartości na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy Pzp
37314000-2

26. Dostawa kontrafagotu wraz z akcesoriami dostawa wolna ręka III kwartał
poniżej wartości na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy Pzp
37314000-2

27. Dostawa instrumentów perkusyjnych dostawa nieograniczony III kwartał
poniżej wartości na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy Pzp
37316000-6

28.
Dostawa instrumentów: pozytyw organowy, instrumenty 

dęte, harfy, pianino
dostawa nieograniczony III kwartał

poniżej wartości na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy Pzp

37.31.13.00-4 organy muz., 
37.31.40.00-2 dęte, 
37.31.11.00-2 pianino, 
37.31.35.00-0 harfa

29.
Usługa z zakresu kultury - realizacja koncertów AUKSO 

siedzibie NOSPR
usługa wolna ręka IV kwartał

poniżej wartości na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy Pzp

79952100-3



Pozycja 
planu

Przedmiot planowanego zamówienia
Rodzaj postępowania 

(dostawa, usługa)
Przewidywany tryb 

udzielania zamówienia 

Przewidywany termin 
wszczęcia 

postępowania
Orientacyjna wartość zamówienia kategoria wg CPV

1.
Usługa z zakresu kultury - nagrania archiwalne z udziałem 

Chóru Filharmonii Krakowskiej 20-23.02.2018 usługa
negocjacje z jednym 

wykonawcą I kwartał

poniżej wartości na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy Pzp

79952100-3

2.
Usługa z zakresu kultury - wystep Chóru Filharmonii 

Nardowej w dniu 09.03.2018 usługa
negocjacje z jednym 

wykonawcą I kwartał

poniżej wartości na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy Pzp

79952100-3

3.
Usluga z z akresu kultury - Recital fortepianowy Leif Ove 

Andsnes, FKKN 2018 usługa
negocjacje z jednym 

wykonawcą I kwartał

poniżej wartości na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy Pzp

79952100-3

4.
Usługa z zakresu kultury - koncert Rias Kammerchor 16, 

17.05.2018 usługa
negocjacje z jednym 

wykonawcą II kwartał

poniżej wartości na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy Pzp

79952100-3

5.
Usługa z zakresu kultury - koncert J. Nohavicy i Orkeistry 

Filharmonii w Ostrawie 21.06.2018 usługa
negocjacje z jednym 

wykonawcą II kwartał

poniżej wartości na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy Pzp

79952100-3

6.
Usługa z zakresu kultury - koncert Capelli Cracoviensis w 
ramach cyklu " Muzyka dawna" w dniu 07.12.2018 usługa

negocjacje z jednym 
wykonawcą III kwartał

poniżej wartości na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy Pzp

79952100-3

7.

Usługa transportu instrumentów usługa
negocjacje z jednym 

wykonawcą
III kwartał

poniżej wartości na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy Pzp

60100000-9
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