
ZAMÓWIENIA KRAJOWE  –  DOSTAWY            15.12.2021 r. 
 

Wysokości progów unijnych dla zamawiających publicznych: 

 jednostek sektora finansów publicznych 

 osób prawnych 

 związków 

 innych 

ZAMÓWIENIA KRAJOWE – wartość poniżej progów unijnych 

JAKA INSTYTUCJA ZAMAWIA CO ZAMAWIA 
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA 

(od minimalnej do maksymalnej) 
zamawiający publiczny       

 
inna państwowa jednostka 
organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej 

 

dostawy klasyczne 130 000,00 zł 

623 503,99 zł 

 
związki podmiotów, o których 
mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 lub 3 
ustawy 

 

zamawiający 
samodzielnie 

wybiera 
obowiązujące 

progi 

 
osoba prawna, o której mowa 
w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot 
prawa publicznego) 

 957 523,99 zł 

 inny zamawiający  957 523,99 zł 

zamawiający publiczny       

 
inna państwowa jednostka 
organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej 

 

dostawy sektorowe 130 000,00 zł 1 919 501,99 zł 
 

związki podmiotów, o których 
mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 lub 3 
ustawy 

 

 
osoba prawna, o której mowa 
w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot 
prawa publicznego) 

 

 inny zamawiający  

zamawiający publiczny       

 
jednostka sektora finansów 
publicznych 

     

  
jednostka samorządu 
terytorialnego 

dostawy klasyczne 130 000,00 zł 957 523,99 zł 

  
państwowe i samorządowe 
instytucje kultury 

  
samorządowy zakład 
budżetowy 

  uczelnia publiczna 

  
związek jednostek 
samorządu terytorialnego 

  związek metropolitalny 

zamawiający publiczny       

 
jednostka sektora finansów 
publicznych 

     

  
jednostka samorządu 
terytorialnego 

dostawy sektorowe 130 000,00 zł 1 919 501,99 zł 

  
państwowe i samorządowe 
instytucje kultury 

  
samorządowy zakład 
budżetowy 

  uczelnia publiczna 

  
związek jednostek 
samorządu terytorialnego 

  związek metropolitalny 

zamawiający publiczny       

 
jednostka sektora finansów 
publicznych 

     

  organ władzy publicznej 

dostawy klasyczne 130 000,00 zł 623 503,99 zł 

  agencja wykonawcza 

  

inne państwowe i 
samorządowe osoby prawne 
utworzone na podstawie 
odrębnych ustaw w celu 
wykonywania zadań 
publicznych 

https://platforma-przetargowa.pl/


  
instytucja gospodarki 
budżetowej 

  jednostka budżetowa 

  Narodowy Fundusz Zdrowia 

dostawy klasyczne 130 000,00 zł 623 503,99 zł 

  państwowy fundusz celowy 

  
Polska Akademia Nauk i 
tworzone przez nią jednostki 
organizacyjne 

  
samodzielny publiczny zakład 
opieki zdrowotnej 

  

Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego oraz zarządzane 
przez nie fundusze 

zamawiający publiczny       

 
jednostka sektora finansów 
publicznych 

     

  organ władzy publicznej 

dostawy sektorowe 130 000,00 zł 1 919 501,99 zł 

  agencja wykonawcza 

  

inne państwowe i 
samorządowe osoby prawne 
utworzone na podstawie 
odrębnych ustaw w celu 
wykonywania zadań 
publicznych 

  
instytucja gospodarki 
budżetowej 

  jednostka budżetowa 

  Narodowy Fundusz Zdrowia 

  państwowy fundusz celowy 

  
Polska Akademia Nauk i 
tworzone przez nią jednostki 
organizacyjne 

  
samodzielny publiczny zakład 
opieki zdrowotnej 

  

Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego oraz zarządzane 
przez nie fundusze 

 

Zamówienie poniżej 130.000 zł netto – nie ma obowiązku stosowania ustawy 

 

 

STATUS: OBOWIĄZUJĄCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLATFORMA  ARKAD 

https://platforma-przetargowa.pl/

