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Trwające:
Rozstrzygnięte:
Zakup sprzętu teleinformatycznego dla Projektu KIK 76 "Bezpieczeństwo w ruchu
drogowym" współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu
Współpracy
Dostawa symulatorów zderzeń wraz z wyposażeniem
Dostawa 1 przyczepy samochodowej
Zakup tablic interaktywnych oraz projektorów multimedialnych
Dostawa projektorów multimedialnych
Zakup zestawu oświetleniowego
Zakup przyczepy samochodowej
Zakup 4 zestawów nagłośnienia
Dostawa symulatorów zderzeń wraz z wyposażeniem
Dostawa nagłośnienia, projektorów multimedialnych, zestawu oświetlenia oraz
alkogogli.
Dostawa aparatów fotograficznych cyfrowych
Zakup artykułów promocyjnych
Zakup usługi gastronomicznej, hotelarskiej i konferencyjnej w związku z realizacją
projektu "Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym"
Zakup samochodów
Zakup usługi organizacji kampanii społecznej na potrzeby realizacji projektu
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy
Zakup 5 biletów lotniczych na trasie Warszawa-Zurich-Warszawa
Zakup biletów lotniczych na potrzeby realizacji projektu "Bezpieczeństwo w ruchu
drogowym" realizowanym w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy

Zakup usługi gastronomicznej, hotelarskiej i konferencyjnej w związku z realizacją
szkoleń w ramach projektu „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym"
Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu 13 edycji szkoleń z zakresu
„Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, realizowanych w ramach Programu Współpracy
Polsko-Szwajcarskiej
Zakup 10 biletów lotniczych Warszawa-Zurych-Warszawa
Zakup biletów lotniczych na potrzeby realizacji projektu "Bezpieczeństwo w ruchu
drogowym" realizowanym w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy
Zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług tłumaczenia pisemnego,
konsekutywnego i symultanicznego z języka polskiego na języki obce oraz z języków
obcych na język polski
Zakup 2 samochodów osobowych nieoznakowanych RD-Video
Zakup artykułów promocyjnych
Zakup odblaskowych przedmiotów promocyjnych, realizowany w ramach projektu KIK
76 „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” w ramach Szwajcarsko – Polskiego
Programu Współpracy
Zakup biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem NNW na potrzeby projektu
„Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” współfinansowanego ze środków SzwajcarskoPolskiego Programu Współpracy.
Dostawa: - 7 zestawów mikrofonów bezprzewodowych AKG wraz ze stacjami
odbiorczymi; - 14 sztuk statywów do kolumn MACKIE TH 12 A; - 2 zestawów
oświetlenia LED PAR 36 LED Stairville Mini Stage Par 7 x 3 W; - 5 kompletów
zestawów alkogogli.
Dostawa 5 szt. samochodów osobowych nieznakowanych RD-Video
Dostawa elementów odblaskowych realizowana w ramach projektu "Bezpieczeństwo
w ruchu drogowym" finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu
Współpracy"
Zakup 11 szt. laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu
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