
Spotkanie z dostawcami

Warszawa, 29.01.2016 r. 

Pion Informatyki i Telekomunikacji (PIT)



13:00 – 13:15 Powitanie

13:15 – 13:45 Plan strategiczny IT

13:45 – 14:00 Plany zakupowe w zakresie IT w roku 2016

14:00 – 14:45 Dyskusja

Agenda



Strategia IT

Plan zakupów na 2016 rok

Strategia Informatyzacji Spółki na lata 2015-2020

33 projekty biznesowe, związane bezpośrednio z działalnością biznesową firmy, 

18 projektów technologicznych, związanych z optymalizacją i standaryzacją infrastruktury sprzętowej i usług IT,

4 projekty organizacyjne, związane z usprawnieniem procesowym i organizacyjnym,

1 projekt z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego Spółki.

Strategia Poczty Polskiej S.A. 



Realizacja zadań

Poniżej 14 tys. €

Realizacja przez PIT

Powyżej 14 tys. €

Realizacja przez PI

Zamówienia ustawowe 
realizowane zgodnie z 

Pzp

Zamówienia 
klasyczne powyżej 

30 tys. €

Zamówienia 
sektorowe powyżej 

418 tys. €

Zamówienia odrębne 
Realizowane zgodnie z 

Regulaminem wewnętrznym

Zamówienia
w przedziale  

14 tys.  – 418 tys. €

Regulamin udzielania 

zamówień w Poczcie 

Polskiej S.A.

Zakupy – jak działamy



Łączna wartość planowanych do ogłoszenia 
postępowań w 2016 roku

około 200 mln zł netto

Planowane postępowania 



Przedmiot
Wartość 

(PLN netto)

Oprogramowanie 

dedykowane, systemowe, sprzętowe itp. 

w zakresie dostawy, serwisu, rozwoju

> 120 mln

Telekomunikacja

usługi telefonii komórkowej, komunikacja SMS, łącza światłowodowe, remonty i 

naprawy sprzętu telekomunikacyjnego, drobny sprzęt i akcesoria

> 35 mln

Sprzęt komputerowy

dostawy komputerów stacjonarnych, notebooków
> 6 mln

Infrastruktura serwerowa

dostawy serwerów, macierzy, półek dyskowych, rozbudowa macierzy
> 5 mln

Platformy i strony internetowe

zakup, serwis, rozwój, dostęp on-line
> 5 mln

Urządzenia peryferyjne

drukarki laserowe, termiczne, urządzenia wielofunkcyjne, skanery radiowe, 

kodów kreskowych, biurkowe

> 3,5 mln

Sieć LAN / WAN > 2,5 mln

Naprawy i konserwacje

sprzętu komputerowego, infrastruktury serwerowej, urządzeń wielofunkcyjnych, 

drukarek

> 2 mln

Pozostały sprzęt IT

urządzenia do wspomagania sortowania przesyłek, nagrywarki, dyski, kamery 

internetowe, myszki, klawiatury itp.

> 1,5 mln

Kategorie planowanych postępowań



Zapraszamy Państwa do czynnego udziału w ogłaszanych przez nas 

dialogach technicznych i postępowaniach poprzez:

1. stronę www.poczta-polska.pl

2. Platformę Marketplanet https://oneplace.marketplanet.pl

Państwa zaangażowanie jest nam potrzebne do realizacji celów, 

jakie stawia Spółka w zakresie skrócenia procesu zakupowego.

http://www.poczta-polska.pl/
https://oneplace.marketplanet.pl/

