STRONA GŁÓWNA
ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ

ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ
Rok: wszystkie ▼
Miesiąc: wszystkie ▼
Rodzaj: wszystkie ▼
TO-250-24TA/19
Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoringu terenu i obiektów Instytutu
Techniki Budowlanej
ZAKOŃCZONY
TO-250-18DZ/19
Świadczenie usług pocztowych dla Instytutu Techniki Budowlanej
ZAKOŃCZONY
TO-250-08TO/19
ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY ZDROWIA Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY ORAZ INNYCH
USŁUG MEDYCZNYCH
ZAKOŃCZONY
TO-250-08TO/17
Świadczenie doradztwa prawnego dotyczącego Prawa zamówień publicznych na rzecz Instytutu
Techniki Budowlanej
ZAKOŃCZONY
TO-250-03DZ/17
Świadczenie usług pocztowych dla Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie
ZAKOŃCZONY
TO-250-29RM/16
Organizacja konferencji pod nazwą " 63 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej
Polskiej Akademii Nauk i Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa -

Krynica 2017 "
ZAKOŃCZONY
TO-250-49TZ/20
Sukcesywne dostawy odzieży roboczej, ochronnej, obuwia roboczego oraz środków ochrony
osobistej.
ZAKOŃCZONY
TO-250-45TA/20
Dostawa samochodu osobowego.
ZAKOŃCZONY
TO-250-44TA/20
Dostawa samochodu dostawczego typu furgon z wysokim dachem.
ZAKOŃCZONY
TO-250-48TA/20
Dostawa i instalacja chromatografu gazowego z detektorem mas i termodesorberem
W TRAKCIE
TO-250-42TA/20
"Dostawa aparatu płytowego do pomiaru współczynnika przewodności cieplnej"
ZAKOŃCZONY
TO-250-46TA/20
„Dostawa oprogramowania do obliczeń numerycznych wraz z obsługą i wsparciem technicznym”
W TRAKCIE
TO-250-35TA/20
„Dostawa i instalacja chromatografu gazowego z detektorem mas i termodesorberem”
UNIEWAŻNIONY
TO-250-43TZ/20

Sukcesywne dostawy materiałów biurowych.
ZAKOŃCZONY
TO-250-39TA/20
„Roboty budowlane - zagospodarowanie części kondygnacji parteru budynku usługowo – biurowego
(etap II realizacji inwestycji)”
ZAKOŃCZONY
4/2020
Badanie Rynku "Dostarczenie 160 licencji ESET Endpoint Encryption PRO"
ZAKOŃCZONY
TO-250-37TZ/20
Sukcesywne dostawy materiałów biurowych.
UNIEWAŻNIONY
TO-250-36TZ/20
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń
wielofunkcyjnych i kserokopiarek.
ZAKOŃCZONY
TO-250-34TA/20
Dostawa aparatu płytowego do pomiaru współczynnika przewodności cieplnej materiałów i wyrobów
budowlanych
ZAKOŃCZONY
TO-250-33TA/20
Dostawa komputerów przenośnych – laptopów wraz z oprogramowaniem.
ZAKOŃCZONY
3/2020
BADANIE RYNKU - dostarczenie laptopów wraz z oprogramowaniem
ZAKOŃCZONY

TO-250-31TA/20
Zaprojektowanie stanowiska (komory) do badania właściwości wytrzymałościowo – funkcjonalnych
ścian osłonowych (...) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
UNIEWAŻNIONY
TO-250-30TZ/20
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń
wielofunkcyjnych i kserokopiarek.
UNIEWAŻNIONY
TO-250-29TA/20
Dostawa urządzenia do wieloosiowego zadawania siły.
ZAKOŃCZONY
TO-250-27TZ/20
Sukcesywne dostawy środków czystości i artykułów gospodarczych.
ZAKOŃCZONY
TO-250-28TA/20
„Remont wielobranżowy Sali konferencyjnej nr 149 w budynku biurowo-laboratoryjnym Instytutu
Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1 w Warszawie”
ZAKOŃCZONY
TO-250-23TA/20
„Dostawa maszyny z napędem elektromechanicznym do badań cyklicznych i zmęczeniowych o
maksymalnej obciążalności ±50 kN z cyfrowym systemem sterującym”
ZAKOŃCZONY
TO-250-24IT/20
„Dostawa komputerów przenośnych – laptopów wraz z oprogramowaniem”
ZAKOŃCZONY

ROZEZNANIE RYNKU - DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH - LAPTOPÓW

ZAKOŃCZONY
TO-250-20TA/20
Dostawa i uruchomienie stanowiska do badań przepuszczalności powietrza, wodoszczelności i
odporności na obciążenie wiatrem okien, drzwi, bram, ścian, pasm i świetlików
ZAKOŃCZONY
TO-250-19CM/20
Opracowanie i wykonanie systemu zarządzania treścią dla stron internetowych ITB: www.itb.pl,
https://bip.itb.pl wraz z usługą administrowania i hostingu (...)
UNIEWAŻNIONY
TO-250-21TA/20
„Dostawa komory do badań mrozoodporności”
UNIEWAŻNIONY
TO-250-18TA/20
Wywóz odpadów stałych, odpadów surowcowych, materiałów pobadawczych, gruzu oraz odśnieżanie
terenu ITB w Warszawie przy ul. Filtrowej 1 i ul. Ksawerów 21.
ZAKOŃCZONY
TO-250-17TA/20
Dostawa samochodu terenowego.
ZAKOŃCZONY
TO-250-16OM/20
Wywóz nieczystości stałych, odpadów pobadawczych, gruzu z terenu Oddziału Mazowieckiego
Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach, przy ul. Przemysłowej 2 w podziale na trzy części.
ZAKOŃCZONY
TO-250-15TA/20
„Dostawa optycznego systemu DIC do pomiaru przemieszczeń i odkształceń 3D”
ZAKOŃCZONY

TO-250-13TA/20
Wykonywanie robót elektrycznych: część 1 remont instalacji elektrycznej w budynku F (III etap) (...)
w obiektach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie przy ul. Filtrowej 1 i Ksawerów 21
ZAKOŃCZONY
TO-250-08OM/20
Wywóz nieczystości stałych, odpadów pobadawczych, gruzu z terenu Oddziału Mazowieckiego
Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach, przy ul. Przemysłowej 2 w podziale na dwie części.
UNIEWAŻNIONY
TO-250-12TA/20
Wykonywanie robót remontowych w latach 2020/2022 obejmujących bieżące konserwacje oraz
drobne prace budowlane, elektryczne, sanitarne i dekarskie (...) ul. Filtrowej 1 i Ksawerów 21”
ZAKOŃCZONY
TO-250-11TA/20
Dostawa wózków w podziale na dwie części.
ZAKOŃCZONY
TO-250-09TA/20
Świadczenie usługi wsparcia technicznego TECS w zakresie posiadanych licencji oprogramowania
ANSYS oraz dostawa oprogramowania do obliczeń numerycznych
ZAKOŃCZONY
TO-250-07TA/20
Świadczenie usługi wsparcia technicznego TECS w zakresie posiadanych licencji oprogramowania
ANSYS
ZAKOŃCZONY
TO-250-06TA/20
Ubezpieczenie Instytutu Techniki Budowlanej.
UNIEWAŻNIONY
TO-250-5OM/20

Sukcesywne dostawy rurek termoparowych i opraw termopar wykonanych ze stopu 2.4816 wg
rysunków Zamawiającego.
ZAKOŃCZONY
TO-250-03TZ/20
SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DLA ODDZIAŁU WIELKOPOLSKIEGO
ITB W POZNANIU
ZAKOŃCZONY
TO-250-1DP/20
"Kompleksowa obsługa podróży służbowych krajowych i zagranicznych dla pracowników ITB (...)"
https://itb.ezamawiajacy.pl
ZAKOŃCZONY
TO-250-39TZ/19
Sukcesywne dostawy termopar i termoelementów typu K dla Oddziału Mazowieckiego ITB w
Pionkach
ZAKOŃCZONY
TO-250-38TZ/19
Sukcesywne dostawy odzieży roboczej i ochronnej.
ZAKOŃCZONY
TO-250-37TA/19
Dostawa uchwytów bocznego działania i osprzętu do maszyny wytrzymałościowej INSTRON 8033
ZAKOŃCZONY
TO-250-36TA/19
„DOSTAWA STACJI ROBOCZYCH I PLOTERA”
ZAKOŃCZONY
TO-250-35IT/19
„Dostawa komputerów przenośnych, tabletu i oprogramowania wraz z instalacją”

ZAKOŃCZONY
TO-250-34TA/19
Dostawa dwóch samochodów osobowych.
ZAKOŃCZONY
TO-250-33TZ/19
Sukcesywne dostawy odzieży roboczej, ochronnej, obuwia roboczego oraz środków ochrony osobistej
w podziale na 3 części.
ZAKOŃCZONY
TO-250-30 IT/19
Dostawa systemu Firewall
ZAKOŃCZONY
TO-250-31IT/19
Dostawa licencji oprogramowania Microsoft lub oprogramowania równoważnego
ZAKOŃCZONY
TO-250-32TA/19
Dostawa stałej licencji oprogramowania do symulacji numerycznej z rocznym wsparciem
technicznym
ZAKOŃCZONY
TO-250-29TA/19
Rozszerzenie licencji oprogramowania ANSYS Mechanical Premium do licencji ANSYS Mechanical
Enterprise ze wsparciem technicznym oraz odnowienie wsparcia technicznego licencji ANSYS
DesignerModeler.
ZAKOŃCZONY
TO-250-27-TA/19
Wykonywanie pomocniczych prac fizycznych i biurowych
ZAKOŃCZONY

TO-250-28IT/19
Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek, oprogramowania wraz z instalacją
ZAKOŃCZONY
TO-250-26 TA/19
Dostawa, instalacja i uruchomienie wysokorozdzielczego skaningowego mikroskopu elektronowego
ZAKOŃCZONY
TO-250-25TA/19
Dostawa komory klimatycznej.
ZAKOŃCZONY
TO-250-23TA/19
Dostawa spektrometru XRF do badania grubości powłok
ZAKOŃCZONY
TO-250-22TA/19
Zagospodarowanie części kondygnacji parteru budynku usługowo-biurowego (etap II realizacji
inwestycji).
UNIEWAŻNIONY
TO-250-19TA/19
Dostawa, instalacja i uruchomienie maszyny wytrzymałościowej z napędem elektromechanicznym o
maksymalnej obciążalności ±600kN
ZAKOŃCZONY
TO-250-15TA/19
Zaprojektowanie i budowa stanowiska (komory) do badania właściwości wytrzymałościowo –
funkcjonalnych ścian osłonowych.
UNIEWAŻNIONY
TO-250-17OS/19
Remont pomieszczeń biurowych budynku A Instytutu techniki Budowlanej, Oddział Śląski w

Katowicach al. W. Korfantego 191, 40-153 Katowice
ZAKOŃCZONY
TO-250-16IT/19
Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek, oprogramowania wraz z instalacją.
UNIEWAŻNIONY
TO-250-14TZ/19
Sukcesywne dostawy materiałów biurowych.
ZAKOŃCZONY
TO-250-13TA/19
Zabudowa estakady suwnicy przemysłowej - część wyższa
ZAKOŃCZONY
TO-250-12TA/19
Zagospodarowanie części kondygnacji parteru budynku usługowo-biurowego (etap II realizacji
inwestycji)
UNIEWAŻNIONY
TO-250-05TA/19
Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych i laboratoryjnych w
budynkach Instytutu Techniki Budowlanej
ZAKOŃCZONY
TO-250-10IT/19
Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek, oprogramowania wraz z instalacją.
UNIEWAŻNIONY
TO-250-11OS/19
Remont pomiesczeń biurowych budynku A Instytutu techniki budowlanej, Oddział Śląski w
Katowicach Al. W. Korfantego 191, 40-153 Katowice
UNIEWAŻNIONY

TO-250-09TA/19
Świadczenie usługi wsparcia technicznego TECS w zakresie posiadanych licencji oprogramowania
ANSYS.
ZAKOŃCZONY
TO-250-06TA/19
Budowa tunelu aerodynamicznego zmiennych turbulencji
ZAKOŃCZONY
TO-250-07TA/19
Dostawa i montaż wentylatorów osiowych wraz z osprzętem na potrzeby budowy tunelu
aerodynamicznego
ZAKOŃCZONY
TO-250-04TA/19
Zabudowa estakady suwnicy przemysłowej - część wyższa.
UNIEWAŻNIONY
TO-250-03TA/19
Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych i laboratoryjnych w
budynkach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie
ZAKOŃCZONY
TO-250-01TA/19
Budowa tunelu aerodynamicznego zmiennych turbulencji
UNIEWAŻNIONY
TO-250-02TA/19
Dostawa i montaż wentylatorów osiowych wraz z osprzętem na potrzeby budowy tunelu
aerodynamicznego
UNIEWAŻNIONY
TO-250-20TA/18

Dostawa systemu sterowania siłownikami nastendowymi Instron.
ZAKOŃCZONY
TO-250-19TZ/18
Sukcesywne dostawy środków czystości i artykułów gospodarczych
ZAKOŃCZONY
TO-250-18IT/18
Świadczenie Usług Serwisowych i Usług Rozwojowych dla Systemu ChiliWorkflow w zakresie
modułów posiadanych przez Zamawiającegoo
ZAKOŃCZONY
TO-250-17TZ/18
Sukcesywne dostawy termoelementów typu K i drutu termoparowego typu K dla Mazowieckiego
Oddziału ITB w Pionkach
ZAKOŃCZONY
TO-250-16TA/18
Dostawa komory klimatycznej do wytwarzania środowiska badawczego
ZAKOŃCZONY
TO-250-15TA/18
Dostawa zestawu do badań trójosiowego ściskania
ZAKOŃCZONY
TO-250-13OM/18
Wywóz nieczystości stałych, odpadów pobadawczych, gruzu z terenu Oddziału Mazowieckiego
Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2
ZAKOŃCZONY
TO-250-14TZ/18
Sukcesywne dostawy termoelementów typu K i drutu termoparewego typu K dla Mazowieckiego
Oddziału ITB w Pionkach

UNIEWAŻNIONY
TO-250-11TA/18
Wywóz odpadów stałych, odpadów surowcowych, materiałów pobadawczych, gruzu oraz odśnieżanie
terenu Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie przy ul. Filtrowej 1 oraz ul. Ksawerów 21.
ZAKOŃCZONY
TO-250-10TZ/18
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń
wielofunkcyjnych i kserokopiarek
ZAKOŃCZONY
TO-250-12TA/18
Dostawa i montaż komory klimatycznej do badań cieplno-wilgotnościowych
ZAKOŃCZONY
TO-250-09TA/18
Wykonywanie robót remontowych w latach 2018-2019 obejmujących bieżące konserwacje oraz
drobne prace budowlane w budynkach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie przy ul. Filtrowej
1 i Ksawerów 21
ZAKOŃCZONY
TO-250-08TA/18
Świadczenie usługi wsparcia technicznego TECS w zakresie posiadanych licencji oprogramowania
ANSYS.
ZAKOŃCZONY
TO-250-01DP/18
Rezerwacja, zakup i dostarczanie biletów lotniczych, kolejowych, autokarowych, promowych.
ZAKOŃCZONY
TO-250-07TA/18
Budowa hali stalowej - zabudowy estakady suwnicy przemysłowej.
UNIEWAŻNIONY

TO-250-06TA/18
Ubezpieczenie Instytutu Techniki Budowlanej
ZAKOŃCZONY
TO-250-05IT/18
Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek, oprogramowania wraz z instalacją
ZAKOŃCZONY
TO-250-02TA/18
Dostawa komory klimatycznej do badania odporności wyrobów budowlanych
ZAKOŃCZONY
TO-250-04IT/18
Dostawa systemu kopii zapasowych
ZAKOŃCZONY
TO-250-03TA/18
Dostawa stałych licencji oprogramowania ANSYS HPC Pack i ANSYS Academic Research HPC
Workgroup 256 z TECS
ZAKOŃCZONY
TO-250-20TA/17
Dostawa i uruchomienie maszyny wytrzymałościowej o napędzie elektrycznym 50 kN w klasie 0,5.
ZAKOŃCZONY
TO-250-18IT/17
Dostawa klastra HPC do analiz numerycznych
ZAKOŃCZONY
TO-250-17TZ/17
Sukcesywne dostawy odzieży roboczej, ochronnej, obuwia roboczego oraz środków ochrony
osobistej.

ZAKOŃCZONY
TO-250-15TA/17
Dostawa stanowiska do pomiarów oporu cieplnego przegród budowlanych.
ZAKOŃCZONY
TO-250-05TA/17
Dostawa i montaż tunelu aerodynamicznego zmiennych turbulencji
UNIEWAŻNIONY
TO-250-07TA/17
Dostawa i montaż wentylatorów osiowych wraz z osprzętem na potrzeby budowy tunelu
aerodynamicznego
UNIEWAŻNIONY
TO-250-16TA/17
Wykonywanie pomocniczych prac fizycznych i biurowych
ZAKOŃCZONY
TO-250-14TA/17
Dostawa stacji roboczej z monitorem i licencji oprogramowania ANSYS HPC z TECS
ZAKOŃCZONY
TO-250-13TZ/17
Sukcesywne dostawy środków czystości i artykułow gospodarczych
ZAKOŃCZONY
TO-250-12TZ/17
Sukcesywne dostawy materiałów biurowych
ZAKOŃCZONY
T0-250-11OM/17
Wywóz nieczystości stałych, odpadów pobadawczych, gruzu z terenu OM ITB w Pionkach przy ul.

Przemysłowej 2
ZAKOŃCZONY
TO-250-10TZ/17
Sukcesywne dostawy termoelementów typu K i drutu termoparowego typu K dla Mazowieckiego
Oddziału ITB w Pionkach
ZAKOŃCZONY
TO-250-06TA/17
Wywóz odpadów stałych, odpadów surowcowych, materiałów pobadawczych, gruzu oraz odśnieżanie
terenu Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie przy ul. Filtrowej 1 oraz ul. Ksawerów 21
ZAKOŃCZONY
TO-250-04TZ/17
Sukcesywne dostawy termoelementów typu K i drutu termoparowego typu K dla Mazowieckiego
Oddziału ITB w Pionkach.
UNIEWAŻNIONY
T0-250-02TZ/17
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urzadzen
wielofunkcyjnych i kserokopiarek
ZAKOŃCZONY
TO-250-01TA/17
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania wraz z instalacją i drukarek
ZAKOŃCZONY
TO-250-30TA/16
Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych i laboratoryjnych w
budynkach Instytutu Techniki Budowlanej
ZAKOŃCZONY
DO-250-26IT/16
Dostawa drukarek

ZAKOŃCZONY
DO-250-27IT/16
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją
ZAKOŃCZONY
DO-250-25 TA/16
Przebudowa Hali OTWR na terenie Instytutu Techniki Budowlanej ul. Ksawerów 21 w Warszawie
ZAKOŃCZONY
DO-250-23 TA/16
Wykonywanie robót remontowych w 2016/2017 obejmujących bieżące konserwacje oraz drobne
prace w budynkach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie przy ul.Filtrowej 1 i Ksawerów 21
ZAKOŃCZONY
DO-250-24 TA/16
Budowa hali badawczej w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2
ZAKOŃCZONY
DO-250-21 IT/16
Dostawa drukarek
UNIEWAŻNIONY
DO-250-20 IT/16
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją
UNIEWAŻNIONY
DO-250-19 IT/16
Dostawa macierzy dyskowej wraz z instalacją
ZAKOŃCZONY
DO-250-18 OM/16
Wywóz nieczystości stałych, odpadów pobadawczych, gruzu z terenu Oddziału Mazowieckiego

Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach, przy ul. Przemysłowej 2
ZAKOŃCZONY
DO-250-17 TA/16
Budowa hali badawczej pod tunel aerodynamiczny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w
Pionkach przy ul. Przemysłowej 2
UNIEWAŻNIONY
DO-250-16 TA/16
Dostawa aparatu rurowego do badania przewodności cieplnej materiałów termoizolacyjnych
ZAKOŃCZONY
DO-250-13 TA/16
Dostawa gazowego zestawu chromatograficznego
ZAKOŃCZONY
DO-250-14 TA/16
Dostawa urządzenia do badania ścian osłonowych „śmigło” zgodnie z normą PN-EN 13050 w
zakresie laboratoryjnego natrysku wody pod ciśnieniem dynamicznym powietrza
ZAKOŃCZONY
DO-250-09 TA/16
Ochrona fizyczna,monitoring terenu i obiektów Instytutu Techniki Budowlanej cz.1-Warszawa, cz.2Pionki, cz.3- Katowice
ZAKOŃCZONY
DO-250-06 TO/16
Świadczenie stałej pomocy prawnej na rzecz Instytutu Techniki Budowlanej (2016)
ZAKOŃCZONY
DO-250-10 TA/16
Modernizacja maszyny wytrzymałościowej Instron 8033
ZAKOŃCZONY

DO-250-08 TA/16
Dostawa aparatu płytowego do pomiaru przewodności cieplnej
ZAKOŃCZONY
DO-250-05 TA/16
Ubezpieczenie Instytutu Techniki Budowlanej
ZAKOŃCZONY
DO-250-01 TA/16
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rok 2016-2017 dla ITB w
Warszawie
ZAKOŃCZONY
DO-250-02 TZ/16
Sukcesywne dostawy termoelementów typu K i drutu termoparowego typu K dla OM ITB w Pionkach
ZAKOŃCZONY

Dostawa wielokanałowego systemu do pomiarów akustyki budowlanej.
UNIEWAŻNIONY

Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla Wielkopolskiego Oddziału ITB w Poznaniu
ZAKOŃCZONY

Ochrona fizyczna, monitoring terenu i obiektów ITB położonych w Katowicach przy Al. Korfantego
191.
ZAKOŃCZONY

Dostawa chromatografu jonowego.
ZAKOŃCZONY

Dostawa wielozadaniowego urządzenia wiertniczego z sondą do wiercen i badań geotechnicznych
ZAKOŃCZONY

Modernizacja 3 stanowisk do badań wytrzymałościowych i szczelności okien, drzwi i ścian
osłonowych wraz z uruchomieniem stanowisk i szkoleniem personelu
ZAKOŃCZONY

Dostawa komory klimatycznej (2015)
ZAKOŃCZONY

Sukcesywne dostawy materiałow biurowych (ZOC 2015)
ZAKOŃCZONY

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, komputerów i urządzeń kopiujących
typu ksero.
ZAKOŃCZONY
DO-250-15OM/15
Remont i modernizacja estakady suwnicy o DOR 12,5 T w ITB OM w Pionkach ul. Przemysłowa 2
ZAKOŃCZONY
DO-250-08 TA/15
Budowa wewnętrznej sieci wodociągowej cz.II oraz przebudowa wewnętrznej sieci cieplnej cz.I na
terenie Instytutu Techniki Budowlanej ul.Ksawerów 21 w Warszawie
ZAKOŃCZONY

Wykonywanie pomocniczych prac fizycznych i biurowych.
ZAKOŃCZONY

Dostawa zestawu maszyn wytrzymałościowych z 4 ramami.
ZAKOŃCZONY

OZM-22-58
Dostawa gazowego zestawu chromatograficznego
ZAKOŃCZONY

Ochrona fizyczna, monitoring terenu i obiektów Instytutu Techniki Budowlanej położonych w
Warszawie ul. Filtrowa 1 oraz Ksawerów 21
ZAKOŃCZONY

Ochrona fizyczna, monitoring terenu i obiektów Instytutu Techniki Budowlanej położonych w
Pionkach przy ul. Przemysłowej 2
ZAKOŃCZONY

OCHRONA FIZYCZNA, MONITORING TERENU i OBIEKTÓW INSTYTUTU TECHNIKI
BUDOWLANEJ POŁOŻONYCH W WARSZAWIE UL. FILTROWA 1 ORAZ KSAWERÓW 21

Ochrona fizyczna, monitoring terenu i obiektów Instytutu Techniki Budowlanej połozonych w
Pionkach przy ul. Przemysłowej 2.
UNIEWAŻNIONY

Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynkach i terenu posesji ITB położonych w Katowicach
al. Korfantego 191
UNIEWAŻNIONY

Sukcesywne dostawy srodków czystości i rękawic roboczych w 2015r.
ZAKOŃCZONY

Sprzedaż energii elektrycznej na rok 2015 dla ITB w lokalizacjach: Warszawa, Pionki, Katowice,
Poznań.
ZAKOŃCZONY

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych telefonów komórkowych i urządzeń
do transmisji danych
ZAKOŃCZONY

Dostawa spektrometru w podczerwieni FTIR do analizy próbek stałych i ciekłych oraz ciagłego
pomiaru gazowych produktów podczas procesu spalania
ZAKOŃCZONY

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją (2014r)
ZAKOŃCZONY

Dostawa podnosnika koszowego przegubowego (2)
ZAKOŃCZONY

Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla Wielkopolskiego Oddziału ITB w Poznaniu
(2014r)
ZAKOŃCZONY

Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynkach i terenu posesji ITB połozonych w Katowicach
al.Korfantego 191
ZAKOŃCZONY

Termomodernizacja budynku A w Instytucie Techniki Budowlanej al.w.Korfantego 191 w Katowicach
ZAKOŃCZONY

Zaprojektowanie oraz dostawa wraz z montażem specjalistycznego stanowiska do badań rozwoju
pożaru w pełnej skali – Duży Kalorymetr
ZAKOŃCZONY

Remont budynku biurowo – konferencyjnego na działce nr. ew. 1464/67 Laboratorium Badań
Ogniowych w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2

ZAKOŃCZONY

Ochrona fizyczna, monitoring terenu i obiektów Instytutu Techniki Budowlanej połozonych w
Katowicach przy Al. Korfantego 191
ZAKOŃCZONY

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, komputerów i urządzeń kopiujących
typu ksero-2014r.
ZAKOŃCZONY

Świadczenie usług obejmujących bieżące konserwacje oraz drobne prace w budynkach ITB w
Warszawie przy ul.Filtrowej 1 i Ksawerów 21 w 2014/2015
ZAKOŃCZONY

Termomodernizacja budynku A w Instytucie Techniki Budowlanej ul. Ksawerów 21 w Warszawie
ZAKOŃCZONY

Świadczenie usług w 2014/2015 obejmujących i bieżące konserwacje oraz drobne prace w
budynkach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie przy ul. Filtrowej 1 i Ksawerów 21.
UNIEWAŻNIONY

Zaprojektowanie i dostawa osłony termicznej przenośnej do stanowisk badania odporności ogniowej
– komory badawcze F3’ ( Ardor ) i F3” ( Spark ) w Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach przy
ul. Przemysłowej 2.
ZAKOŃCZONY

Dostawa podnośnika koszowego przegubowego.
UNIEWAŻNIONY

Dostawa samochodu specjalnego skrzyniowego o masie całkowitej do 3,5 t na potrzeby ITB.
ZAKOŃCZONY

Dostawa maszyny wytrzymałosciowej 1000 kN (2014r)
ZAKOŃCZONY

Wywóz nieczystosci stalych, odpadów pobadawczych, gruzu z terenu Oddziału Mazowieckiego
Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach, przy ul. Przemysłowej 2.
ZAKOŃCZONY
Upgrade 10 licencji ANSYS HPC do 2 licencji ANSYS HPC Pack wraz z rocznym serwisem.
Usługa rocznego serwisu na oprogramowanie z obliczeniowej mechaniki płynów dla 2 licencji do
przygotowania zadań i ich numerycznego rozwiązania
ZAKOŃCZONY

Świadczenie usługi polegajacej na przygotowaniu,składzie, druku i rozpowszechnianiu w wersji
elelktronicznej w trybie Open Access kwartalnika Building Engineering.
UNIEWAŻNIONY

Sukcesywne dostawy materiałow biurowych (2014r)
ZAKOŃCZONY

Ochrona fizyczna, monitoring terenu i obiektów ITB położonych w Warszawie ul. Filtrowa 1 oraz
Ksawerów 21 w 2014r.
ZAKOŃCZONY

Sukcesywne dostawy odzieży roboczej, ochronnej, obuwia roboczego oraz środków ochrony osobistej
ZAKOŃCZONY

Dostawa termoelementów płaszczowych typu K do Oddziału Mazowieckiego ITB w Pionkach.
ZAKOŃCZONY

Ubezpieczenie Instytutu Techniki Budowlanej.
ZAKOŃCZONY

Świadczenie usługi utrzymania i rozwoju aplikacji dedykowanych do wsparcia bieżącej działalności
Zakładu Certyfikacji oraz Zakładu Aprobat Technicznych ITB.
ZAKOŃCZONY

Wywóz nieczystości stałych, odpadów surowcowych, materiałow pobadawczych, gruzu oraz
odśnieżanie terenu ITB w Warszawie przy ul. Filtrowej 1 oraz ul. Ksawerów 21 (2014r)
ZAKOŃCZONY

Dostawa 2 samochodów osobowych na potrzeby Instytutu Techniki Budowlanej
ZAKOŃCZONY

Sukcesywne dostawy śtrodków czystości i rękawic roboczych.
ZAKOŃCZONY

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją.
ZAKOŃCZONY

Sprzedaż energii elektrycznej na rok 2014 dla Instytutu Techniki Budowlanej w lokalizacjach:
Warszawa, Pionki, Katowice, Poznań
ZAKOŃCZONY

Wykonanie zabezpieczenia termicznego przy stanowisku badawczym odporności ogniowej F3 w
Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2.
ZAKOŃCZONY

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją.
ZAKOŃCZONY

Dostawa termoelementów powierzchniowych typu K do Oddziału Mazowieckiego ITB w Pionkach.
ZAKOŃCZONY

Dostawa mobilnego stanowiska do badań wytrzymałóściowych i szczelności okien i drzwi wraz z
uruchomieniem i szkoleniem personelu.
ZAKOŃCZONY

Prenumerata i dostawa czasopism zagranicznych w roku 2014 i 2015 na potrzeby ITB.
ZAKOŃCZONY

Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla ITB Oddział Wielkopolski w Poznaniu
ZAKOŃCZONY

Druk materiałow reklamowych i okładek.
ZAKOŃCZONY

Dostawa stanowiska badawczego wg. normy ISO 19700 do badań produktów spalania materiałów.
ZAKOŃCZONY

Zakupy bezgotówkowe paliw silnikowych do pojazdów służbowych ITB
ZAKOŃCZONY

Dostawa programu obliczeniowego metodą elementów skończonych (system modułowy) – licencja
stała
ZAKOŃCZONY

Dostawa maszyny wytrzymałościowej 100kN
ZAKOŃCZONY

Remont budynku J- w Instytucie Techniki Budowlanej ul.Ksawerów 21 w Warszawie
ZAKOŃCZONY

Świadczenie usług obejmujących bieżące konserwacje oraz drobne prace w budynkach ITB w

Warszawie przy ul.Filtrowej 1 i Ksawerów 21
ZAKOŃCZONY

wykonywanie pomocniczych prac fizycznych i biurowych.
ZAKOŃCZONY

Utrzymanie w sprawnosci technicznej sprzetu komputerowego i urządzeń peryferyjnych.
ZAKOŃCZONY

Swiadczenie usług obejmujacych wykonywanie prac pomocniczych na stanowiskach badawczych w
Zakładzie Akustyki oraz usług transportowych na terenie ITB ul. Ksawerów 21 w Warszawie.
ZAKOŃCZONY

Sukcesywne dostawy materiałow eksploatacyjnych do drukarek , komputerów, kserografów i
urządzeń kopiujacych typu ksero.
ZAKOŃCZONY

Dostawa stanowiska do badań dymotwórczości kabli wg PN-EN 61034-1 i PN-EN 61034-2
ZAKOŃCZONY

Dostawa programu obliczeniowego metodą elementów skończonych(system modułowy) - licencja
stała.
UNIEWAŻNIONY

Usługa rocznego serwisu na oprogramowanie z obliczeniowej mechaniki płynów dla 2 licencji na
przygotowanie zadań i dla 10 licencji tzw. Paralel HPC.
ZAKOŃCZONY

Świadczenie doradztwa dotyczacego Prawa zamówień publicznych na rzecz Instytutu Techniki
Budowlanej
ZAKOŃCZONY

Ochrona fizyczna terenu i obiektów Instytutu Techniki Budowlanej położonych w Pionkach przy
ul.Przemysłowej 2
ZAKOŃCZONY
Część I - termoelementów płaszczowych typu K Część II – termoelementów powierzchniowych typu
K, drutu termoelementowego 2x0,8 mm i gniazd mini do termoelementów płaszczowych
Dostawa dla Oddziału Mazowieckiego ITB w Pionkach
ZAKOŃCZONY

Swiadczenie stałej pomocy prawnej na rzecz Instytutu Techniki Budowlanej.
ZAKOŃCZONY

Dostawę samochodu dostawczego o masie całkowitej do 3.5 tony typu furgon na potrzeby Instytutu
Techniki Budowlanej
ZAKOŃCZONY

Dostawa samochodu dostawczego o masie całkowitej 3,5 tony typu furgon na potrzeby Instytutu
Techniki Budowlanej.
UNIEWAŻNIONY

Instalacja, uruchomienie i utrzymanie szerokopasmowego łącza transmisji danych.
ZAKOŃCZONY

Dostawa spektrofotometru FTIR na zakres podczerwieni.
ZAKOŃCZONY

Remont pomieszczeń: korytarzy, klatek schodowych, sanitariatów i portierni w budynku A w
Oddziale Ślaskim Instytutu Techniki Budowlanej w Katowicach AL. W. Korfantego 191.
ZAKOŃCZONY

Sukcesywne dostawy odzieży roboczej, ochronnej, obuwia roboczego oraz środków ochrony
osobistej.

ZAKOŃCZONY

Dostawa zintegrowanego systemu do analiz metodą elementów skończonych wraz z instalacją i
szkoleniem.
ZAKOŃCZONY

Dostawa termoelementów płaszczowych typu K dla Mazowieckiego Oddziału ITB w Pionkach.
ZAKOŃCZONY

Sprzedaż energii elektrycznej na rok 2013 dla Instytutu Techniki Budowlanej w lokalizacjach Warszawa, Pionki, Katowice, Poznań
ZAKOŃCZONY

Dostawę zestawu do automatycznego badania rozkładu porów w stwardniałym betonie wg PN-EN
480-11:2008 na potrzeby Instytutu Techniki Budowlanej
ZAKOŃCZONY

Rozbiórki budynków w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2.
ZAKOŃCZONY

Sukcesywne dostawy środków czystości i rękawic roboczych.
ZAKOŃCZONY

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją.
ZAKOŃCZONY

Promocja projektu pn"Rozwój infrastruktury informatycznej-zwiekszenie dostepności potencjału
naukowego dla nauki, gospodarki".
ZAKOŃCZONY

Sukcesywne dostawy papieru wielofunkcyjnego do drukarek komputerowych i urządzeń kopiujacych
typu ksero.
ZAKOŃCZONY

Dostawa zestawu do automatycznego badania rozkładu porów w stwardniałym betonie wg PN-EN
480-11:2008 na potrzeby Instytutu Techniki Budowlanej.
UNIEWAŻNIONY

Dostawa urządzenia do polerowania i szlifowania materiałów budowlanych na potrzeby Instytutu
Techyniki Budowlanej.
ZAKOŃCZONY

Dostawa komory do badań starzeniowych z symulacją warunków atmosferycznych z
fluorescencyjnymi lampami UV.
ZAKOŃCZONY

Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla Oddziału Wielkopolskiegi ITB w Poznaniu.
ZAKOŃCZONY

Dostawa analizatora do pomiaru stężenia tlenu i dwutlenku węgla.
ZAKOŃCZONY

Świadczenie usług obejmujących bieżące konserwacje oraz drobne prace w budynkach ITB w
Warszawie przy ul. Filtrowej 1 i Ksawerów 21.
ZAKOŃCZONY

Dostawa sieci sprzęgająco/odsprzęgającej do badania odporności na zaburzenia dużej energii typu
SURE ekranowanych i nieekranowanych interfejsów komunikacyjnych o predkości transmisji do 1
GBit/s.
ZAKOŃCZONY

Dostawa adapteru sejsmicznego SCPTU wyposażonego w interfejs z oprogramowaniem i źródłem

drgań.
ZAKOŃCZONY

Sukcesywne dostawy materiałów biurowych
ZAKOŃCZONY

wywóz nieczystości stałych, odpadów pobadawczych, gruzu z terenu Oddziału Mazowieckiego
Instytutu techniki Budowlanej w Pionkach, przy ul. Przemysłowej 2.
ZAKOŃCZONY

Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynkach Instytutu Techniki Budowlanej i terenu posesji
położonych w Katowicach przy Al. W Korfantego 191.
ZAKOŃCZONY

Ochrona fizyczna terenu,obiektów i pomieszczeń Instytutu Techniki Budowlanej położonych w
Katowicach przy al.Korfantego 191
ZAKOŃCZONY

Remont ścian zewnętrznych z dociepleniem, remont pokrycia stropodachów z dociepleniem
budynków G1 i G - w Instytucie Techniki Budowlanej ul.Ksawerów 21 w Warszawie
ZAKOŃCZONY

Kontrola okresowa i badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach Instytutu
Techniki Budowlanej w Warszawie ul.Filtrowa 1 i Ksawerów 21
ZAKOŃCZONY

Druk materiałów reklamowych i okładek.
ZAKOŃCZONY

„Wywóz nieczystości stałych, odpadów komunalno-bytowych, odpadów pobadawczych, gruzu z
terenu Oddziału Mazowieckiego Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach, przy ul. Przemysłowej 2”

UNIEWAŻNIONY

Audyt projektu nr POIG.02.03.00-00--16/08
ZAKOŃCZONY

Świadczenie usług konferencyjnych wraz z wyżywieniem i noclegami.
ZAKOŃCZONY

Sukcesywne dostawy oleju napędowego.
ZAKOŃCZONY

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, komputerów i kserografów.
ZAKOŃCZONY

Dostawa materiałow eksploatacyjnych do drukarek, komputerów i kserografów.
UNIEWAŻNIONY

Ubezpieczenie Instytutu Techniki Budowlanej.
ZAKOŃCZONY
TO-250-43OM/20/KO
Konserwacja, przeglądy i naprawy urządzeń transportu bliskiego w Oddziale Mazowieckim ITB w
Pionkach przy ul. Przemysłowej 2.
ZAKOŃCZONY
TO-250-41TZ/20/KO
Sukcesywne dostawy papieru wielofunkcyjnego do drukarek komputerowych i urządzeń kopiujących
typu „ksero".
ZAKOŃCZONY
TO-250-42TA/20/KO

Świadczenie usług obejmujących bieżące konserwacje central telefonicznych typu SLICAN CCA
2720.4 ISDN oraz usuwanie awarii sieci telefonicznych w ITB w Warszawie przy ul. Filtrowej 1 i ul.
Ksawerów 21
ZAKOŃCZONY
TO-250-40TA/20/KO
Dostawa podzespołów - oprzyrządowania do sztucznego sportowca w ramach modernizacji
stanowiska badawczego
W TRAKCIE
TO-250-38OM/20/KO
Remont części placu dojazdowo-manewrowego przy głównym wjeździe na teren Oddziału
Mazowieckiego w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2
ZAKOŃCZONY
TO-250-36TA/20/KO
„Wykonanie remontu posadzki w hali badawczej w Oddziale Wielkopolskim ITB w Poznaniu przy ul.
Wawrzyńca 1/7 – etap III”
ZAKOŃCZONY
TO-250-34TA/20/KO
Modernizacja urządzenia do badania odporności na ściskanie.
ZAKOŃCZONY
TO-250-37TA/20/KO
„Dostawa komory do przeprowadzania testów Kesternich’a w atmosferze wilgotnego SO2”
ZAKOŃCZONY
TO-250-35TA/20/KO
„Dostawa obrabiarek: konwencjonalnej tokarki i frezarki”
UNIEWAŻNIONY
TP-250-31TA/20/KO
„Dostawa zestawu urządzeń do pomiaru naprężeń w wyrobach budowlanych oraz wyposażenia

uzupełniającego na potrzeby oceny badawczej naprężeń”
ZAKOŃCZONY
TO-250-33IT/20/KO
Odnowienie subskrypcji i wsparcia dla oprogramowania Vmware.
ZAKOŃCZONY
TO-250-32DZ/20/KO
Obsługa językowa w zakresie tłumaczeń pisemnych publikacji naukowych z zakresu budownictwa z
języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski w okresie 24 miesięcy
ZAKOŃCZONY
TO-250-29DL/20/KO
"Prenumerata i dostawa czasopisma zagranicznych z roku 2021 na potrzeby Instytutu Techniki
Budowlanej"
ZAKOŃCZONY
TO-250-28TA/20/KO
„Zadaszenie (wiata) przed budynkiem S na terenie Instytutu Techniki Budowlanej przy ulicy
Ksawerów 21 w Warszawie”
ZAKOŃCZONY
TO-250-26TA/20/KO
Dostawa urządzenia do badania odporności na ściskanie.
UNIEWAŻNIONY
TO-250-23TA/20/KO
„Zadaszenie (wiata) przed budynkiem S na terenie Instytutu Techniki Budowlanej przy ulicy
Ksawerów 21 w Warszawie”
UNIEWAŻNIONY
TO-250-21TA/20/KO
„Dostawa zestawu urządzeń do pomiaru naprężeń w wyrobach budowlanych oraz wyposażenia
uzupełniającego na potrzeby oceny badawczej naprężeń”

UNIEWAŻNIONY
TO-250-20TA/20/KO
Wykonywanie prac pomocniczych na stanowiskach badawczych w Zakładach ITB oraz pom. usługi
trans. świadczone wózkiem widłowym na terenie ITB w Warszawie przy ul. Ksawerów 21.
ZAKOŃCZONY
TO-250-19TA/20/KO
Dostawa i montaż regałów przesuwnych do archiwum
ZAKOŃCZONY
TO-250-18TA/20/KO
Dostawa układów sterowania urządzeń do badania zaworów odpowietrzających, zaporowych i
zaporowo-zwrotnych
ZAKOŃCZONY
TO-250-16TA/20/KO
Dostawa stacji roboczej
ZAKOŃCZONY
TO-250-17TA/20/KO
Świadczenie doradztwa prawnego z zakresu Prawa zamówień publicznych na rzecz Instytutu
Techniki Budowlanej w Warszawie
ZAKOŃCZONY
TO-250-12TA/20/KO
„Dostawa i montaż regałów przesuwnych do archiwum”
UNIEWAŻNIONY
TO-250-15TA/20/KO
Konserwacja, przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne urządzeń: klimatyzacyjnych,
nawilżających, osuszających w obiektach ITB w Warszawie
ZAKOŃCZONY

TO-250-14TA/20/KO
Przeglądy konserwacyjne i naprawy jezdniowych wózków podnośnikowych, platformowych
użytkowanych na terenie ITB w Warszawie przy ul. Filtrowa 1 i ul. Ksawerów 21
ZAKOŃCZONY
TO-250-13TA/20/KO
Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu komputerowego w Instytucie Techniki Budowlanej.
ZAKOŃCZONY
TO-250-08OM/20/KO
Dostawa pojemników do zbierania i transportu odpadów powstających w Laboratorium Badań
Ogniowych na terenie Oddziału Mazowieckiego ITB.
ZAKOŃCZONY
TO-250-07TA/20/KO
„Bezgotówkowy zakup paliw silnikowych (tj. etyliny bezołowiowej PB oraz oleju napędowego)
dokonywany na obszarze całej Polski za pomocą elektronicznych kart paliwowych”
ZAKOŃCZONY
TO-250-05CM/20/KO
Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajęcia sali konferencyjnej związanych z
organizacją konferencji w Warszawie w dniu 28.10.2020 r
UNIEWAŻNIONY
TO-250-06TA/20/KO
Stała konserwacja, naprawy i przeglądy gwarancyjne kopiarek czarno-białych i kolorowych
ZAKOŃCZONY
TO-250-03TA/20/KO
Konserwacja, przeglądy i naprawy urządzeń dźwigowych zainstalowanych w budynkach ITB w
Warszawie przy ul. Filtrowa 1 i ul. Ksawerów 21.
ZAKOŃCZONY
TO-250-04TA/20/KO

Dostawa stanowiska do badania nawiewników powietrza zewnętrznego i kratek transferowych.
UNIEWAŻNIONY
TO-250-02TA/20/KO
Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu komputerowego w Instytucie Techniki Budowlanej
UNIEWAŻNIONY
TO-250-1TA/20/KO
Świadczenie usług obejmujących bieżące konserwacje central telefonicznych typu SLICAN CCA
2720.4 ISDN oraz usuwanie awarii sieci telefonicznych w ITB w Warszawie przy ul. Filtrowej 1 i ul.
Ksawerów 21.
ZAKOŃCZONY
TO-250-37TZ/19/KO
Sukcesywna dostawa wody mineralnej Nałęczowianka
ZAKOŃCZONY
TO-250-35TA/19/KO
Dostawa fabrycznie nowego wózka widłowego wraz z wykonaniem napraw gwarancyjnych oraz
przeglądów konserwacyjnych w okresie gwarancji.
ZAKOŃCZONY
TO-250-36CM/19/KO
Zaprojektowanie i wykonanie stoiska promocyjnego Instytutu Techniki Budowlanej na
Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury BUDMA, Poznań, 4–7 lutego 2020
ZAKOŃCZONY
TO-250-34IT/19/KO
Odnowienie licencji i wsparcia oprogramowania ESET Endpoint Security Suite.
ZAKOŃCZONY
TO-250-33TA/19/KO
Budowa linii kablowej NN o mocy 400kW zasilającej rozdzielnicę technologiczną dla nowych
urządzeń w Hali NW na terenie Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, przy ul. Filtrowej 1

ZAKOŃCZONY
TO-250-32TA/19/KO
Dostawa fabrycznie nowego wózka widłowego wraz z wykonaniem napraw gwarancyjnych oraz
przeglądów konserwacyjnych w okresie gwarancji.
UNIEWAŻNIONY
TO-250-28TZ/19/KO
Dostawa paneli akustycznych
ZAKOŃCZONY
TO-250-30TZ/19/KO
Sukcesywne dostawy papieru wielofunkcyjnego do drukarek komputerowych i urządzeń kopiujących
typu „ksero”
ZAKOŃCZONY
TO-250_26TA/19/KO
„Remont instalacji elektrycznej w bud. J (piwnica) na terenie Instytutu Techniki Budowlanej przy ul.
Ksawerów 21 w Warszawie”
ZAKOŃCZONY
TO-250-24DL/19/KO
„Prenumerata i dostawa czasopisma zagranicznych z roku 2020 na potrzeby Instytutu Techniki
Budowlanej”
ZAKOŃCZONY
TO-250-20OM/19/KO
Wykonanie systemu indywidualnych zabezpieczeń pracy na wysokości na stanowisku badawczym
ZAKOŃCZONY
TO-250-21IT/19/KO
Odnowienie subskrypcji i wsparcia dla oprogramowania Vmware.
ZAKOŃCZONY

TO-250-19TA/19/KO
Zaprojektowanie i wykonanie stanowiska do badania gradobicia, tj. odporności paneli
fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na uderzenie kulą gradową
ZAKOŃCZONY
TO-250-17TA/19/KO
Dostawa licencji sieciowych Architecture Engineering & Construction (robot i AutoCad w różnych
konfiguracjach) i masterów do obliczeń inżynierskich.
UNIEWAŻNIONY
TO-250-14NZF/19/KO
Wykonanie rysunków warsztatowych, opracowanie technologii wykonania i technologii montażu oraz
wykonanie, dostawa, montaż na czas pomiarów, uczestnictwo w pomiarach, demontaż po pomiarach,
...
ZAKOŃCZONY
TO-250-13OM/19/KO
Wykonanie systemu indywidualnych zabezpieczeń pracy na wysokości na stanowisku badawczym
UNIEWAŻNIONY
TO-250-12TO/19/KO
Świadczenie stałej pomocy prawnej na rzecz Instytutu Techniki Budowlanej
ZAKOŃCZONY
TO-250-10 TA/19/KO
Dostawa, instalacja i uruchomienie komputera wraz z oprogramowaniem Bluehill Universal do
maszyny Instron 5565 J4438
ZAKOŃCZONY
TO-250-05OM/19/KO
Dostawa rurek termoparowych.
ZAKOŃCZONY
TO-250-04OM/19

Wykonanie i dostawa belek stalowych do ram badawczych stanowisk badania odporności ogniowej.
ZAKOŃCZONY
TO-250-01TA/19/KO
Stala konserwacja, anprawy i przeglady gwarancyjne kopiarek czarno-bialych (25 szt.) i kolorowych
(14 szt)
ZAKOŃCZONY
TO-250-39TA/18/KO
Świadczenie usług obejmujących bieżące konserwacje central telefonicznych typu SLICAN CCA
2720.4 ISDN oraz usuwanie awarii sieci telefonicznych w ITB w Warszawie przy ul. Filtrowej 1 i ul.
Ksawerów 21.
ZAKOŃCZONY
To-250-28OM/18
Konserwacja, przeglady i naprawy urządzeń transportu bliskiego użytkowanych w OM ITB w
Pionkach.
ZAKOŃCZONY
TO-250-37TZ/18/KO
Sukcesywne dostawy oleju grzewczego lekkiego do Oddziału Wielkopolskiego ITB w Poznaniu
ZAKOŃCZONY
TO-250-34OS/18/KO
Wykonanie wzmocnienia gruntu pod budynkiem biurowym na terenie Instytutu Techniki
Budowlanejw Katowicach przy ul. Korfantego 191
ZAKOŃCZONY
TO-250-35TO/18/KO
Zatrudnie osoby na stanowisko pielęgniarki/pielęgniaraza medycyny pracy w Poradni Pracowniczej
w ITB.
ZAKOŃCZONY
TO-250-33TA/18/KO

Dostawa zestawu czujników laserowych i linkowych do badań odporności ogniowej
UNIEWAŻNIONY
TO-250-32 TA /18/KO
Zaprojektowanie i wykonanie remontu posadzki w hali „Syrena” na terenie Instytutu Techniki
Budowlanej w Warszawie przy ulicy Ksawerów 21
UNIEWAŻNIONY
TO-250-31 TA/18/KO
Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem przystawki olfaktometrycznej z dodatkowym
wyposażeniem: komputerem stacjonarnym, komputerem przenośnym oraz urządzeniem
wielofunkcyjnym
ZAKOŃCZONY
TO-250-30TA/18/KO
Dostawa zestawu czujników laserowych i linkowych do badań odporności ogniowej
UNIEWAŻNIONY
TO-250-29TA/18/KO
Dostawa 3 szt. wszechkierunkowego źródła dźwięku z przewodem
ZAKOŃCZONY
TO-250-28TA/18/KO
Wykonanie układów sterowania do obsługi urządzeń do badania trwałśsci okien i okuć, uruchomienie
urządzeń.
ZAKOŃCZONY
TO-250-27TA/18/KO
Dostawa elementów do rozbudowy aparatu Taber do badania ścieralności.
ZAKOŃCZONY
TO-250-26TA/18/KO
Dostawa mikroskopu metalograficznego i zestawu do przygotowywania zgładów.

ZAKOŃCZONY
TO-250-25OM/18/KO
Dostawa wózka widłowego dla Instytutu Techniki Budowlanej
ZAKOŃCZONY
TO-250-24TA/18/KO
Zestaw do badania emisji metodą komorową
ZAKOŃCZONY
TO-250-22TA/18/KO
Remont instalacji elektrycznej w Laboratorium Mikrobiologicznym NZM w bud. D na terenie
Instytutu Techniki Budowlanej ul. Ksawerów 21 w Warszawie
ZAKOŃCZONY
TO-250-20RB/18/KO
Prenumerata i dostawa czasopism zagranicznych z roku 2019 na potrzeby ITB
ZAKOŃCZONY
TO-250-21TA/18/KO
Dostawa zestawu aparatury (3 komplety) do badania przyczepności wyrobów do łączenia
konstrukcyjnego
ZAKOŃCZONY
TO-250-19TA/18/KO
Dostawa i uruchomienie instalacji wzorcowania przepływu powietrza
ZAKOŃCZONY
TO-250-18TA/18/KO
Dostawa samochodu 8-osobowego (7+1) na potrzeby Instytutu Techniki Budowlanej
ZAKOŃCZONY
TO-250-17EQ/18/KO

Przeprowadzenie certyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania wdrożonego w ITB
ZAKOŃCZONY
TO-250-13TA/18/KO
Bezgotówkowy zakup paliw silnikowych do pojazdów służbowych ITB
ZAKOŃCZONY
TO-250-15EQ/18/KO
Przeprowadzenie certyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania wdrożonego w ITB
UNIEWAŻNIONY
TO- 250-10TA/18/KO
Przeglqdy konserwacyjne i naprawy jezdniowych wózków podnośnikowych i platformowych
użytkowanych na terenie ITB w Warszawie przy ul. Filtrowa 1 i ul. Ksawerow 21
ZAKOŃCZONY
TO-250-12TA/18/KO
Urządzenie do badania wodoszczelności powłok w rejonie przejść instalacyjnych zgodnie z
ETAG-022-1 - załączniki A i F.
ZAKOŃCZONY
TO-250-11TZ/18/KO
Sukcesywne dostawy papieru wielofunkcyjnego do drukarek komputerowych i urzadzeń kopiujacych
typu ksero.
ZAKOŃCZONY
TO-250-05TA/18/KO
Wykonywanie usług i drobnych robót elektrycznych oraz towarzyszących pomiarów instalacji
elektrycznej na terenie ITB w Warszawie.
ZAKOŃCZONY
TO-250-04TA/18/KO
Stała konserwacja, przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne kopiarek czarno-białych i
kolorowych

ZAKOŃCZONY
TO-250-02TA/18/KO
Utrzymanie sprawnosci technicznej sprzetu komputerowego w ITB
ZAKOŃCZONY
TO-250-01TA/18/KO
Konserwacja, przeglądy i naprawy urządzeń dźwigowych zainstalowanych w budynkach ITB w
Warszawie przy ul. Filtrowa 1 i ul. Ksawerów 21
ZAKOŃCZONY
TO-250-29TA/17/KO
Dostawa mikroskopu optycznego do światła przechodzącego z systemem polaryzacji, fluorescencji i
cyfrowej dokumentacji zgodnego z wymaganiami normy NT BUILD 361.
ZAKOŃCZONY
TO-250-27TZ/17/KO
Sukcesywne dostawy oleju grzewczego lekkiego do OW ITB w Poznaniu.
ZAKOŃCZONY
TO-250-25TA/17/KO
Świadczenie uslug obejmujących bieżące konserwacje central telefonicznych typu SLICAN CCA
2720.4 ISDN oraz usuwanie awarii sieci telefonicznych w ITB w Warszawie przy ul. Filtrowej 1 i ul.
Ksawerów
ZAKOŃCZONY
TO-250-24TA/17/KO
Dostawa i uruchomienie komory klimatycznej do przygotowania próbek z klejów poliuretanowych
ZAKOŃCZONY
TO-250-22TA/17/KO
Dostawa stanowiska do badania szczelności i wytrzymałości przewodów wentylacyjnych.
ZAKOŃCZONY

TO-250-23OS/17/KO
Kontrola okresowa i badania instalacji elektrycznych i piorunochronnych w obiektach ITB w
Katowicach.
ZAKOŃCZONY
TO-250-19TA/17/KO
Kontrola okresowa i badania instalacji elektrycznych i piorunochronnych w obiektach Instytutu
Techniki Budowlanej w Warszawie przy ul. Filtrowej 1 i ul. Ksawerów 21
ZAKOŃCZONY
TO-250-20 IT/17/KO
Odnowienie subskrypcji i wsparcia dla oprogramowania Vmware
ZAKOŃCZONY
TO-250-17TA/17/KO
Konserwacja, przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych,
nawilżających, osuszających w obiektach ITB w Warszawie.
ZAKOŃCZONY
TO-250-18TA/17/KO
Dostawa komory klimatycznej do ekspozycji próbek
ZAKOŃCZONY
TO-250-16RB/17/KO
Prenumerata i dostawa czasopism zagranicznych z roku 2018 na potrzeby ITB
ZAKOŃCZONY
TO-250-14OM/17/KO
Sporządzenie dokumentacji techniczno-ekonomicznej naprawy instalacji technologicznej
oczyszczalni spalin w Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach.
UNIEWAŻNIONY
TO-250-13TA/17/KO

Dostawa i uruchomienie komory do badań mrozoodporności pokryć dachowych
ZAKOŃCZONY
TO-25-09RM/17/KO
Dostawa artykułów reklamowych dla ITB w Warszawie
UNIEWAŻNIONY
TO-250-08TA/17/KO
Dostawa komory solnej
ZAKOŃCZONY
TO-250-05TA/17/KO
Dostawa 1 szt stanowiska tzw. "sztuczny sportowiec" do pomiaru redukcji siły oraz ugięcia
pionowego nawierzchni sportowych zewnętrznych i wewnętrznych
UNIEWAŻNIONY
TO-250TA-04/17/KO
KO modernizacja suwnicy 5t w hali OTWR w Warszawie
ZAKOŃCZONY
TO-250-07TA/17/KO
Przedłużenie usługi TECS dotyczące zakresu licencji oprogramowania ANSYS na okres jednego roku.
ZAKOŃCZONY
TO-250-03TA/17/KO
Urządzenie do badania przemieszczeń i siły
ZAKOŃCZONY
TO-250-02TA/2017/KO
Stała konserwacja, przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne kopiarek czarno-białych (34
sztuk) i kolorowych (11 szt zaznaczone kolorem)
ZAKOŃCZONY
TO-250-01TA/2017/KO

Koncepcja projektowa budowy stanowiska (komory) do badania właściwości wytrzymałościowofunkcjonalnych ścian osłonowych
ZAKOŃCZONY
DO-250-34OM/16/KO
Umowa zlecenie na porządkowanie i sprzątanie po badaniach stanowisk piecowych w ITB w
Pionkach.
ZAKOŃCZONY
TO-250-33TA/16/KO
Wykonywanie usług i drobnych robót elektrycznych na terenie Instytutu Techniki Budowlanej w
Warszawie, przy ul. Filtrowej 1 i Ksawerów 21, w okresie XII 2016 – XII 2017
ZAKOŃCZONY
TO-250-30TA/16/KO
Konserwacja urządzeń transportu bliskiego w OM ITB w Pionkach.
ZAKOŃCZONY
TO-250-29TA/2016/KO
Koncepcja projektowa budowy stanowiska (komory) do badania właściwości wytrzymałościowofunkcjoinalnych ścian osłonowych
UNIEWAŻNIONY
TO-250-32/16/KO
System akwyzycji w 100% kompatybilny z posiadanym systemem MGCplus wraz z oprogramowaniem
ZAKOŃCZONY
DO-250-28TZ/16/KO
Sukcesywne dostawy i rozładunek oleju grzewczego (opałowego) lekkiego do OW ITB w Poznaniu.
ZAKOŃCZONY
DO-250-27IT/16/KO
Przedłużenie i migracja 500 licencji EES suite na 3 lata

ZAKOŃCZONY
DO-250-26TA/16/KO
Nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej i koordynacja nadzorów branzowych
podczas realizacjiinwestycji pn. Przebudowa hali OTWR na terenie ITB ul. Ksawerów 21 w
Warszawie"
ZAKOŃCZONY
DO-250-25TA/16/KO
Dostawa modeli badawczych 9 systemów podłog sportowych na ruszcie drewnianym wraz zich
montażem w laboratorium oraz utylizacją
ZAKOŃCZONY
DO-250-23OM/16/KO
Nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej i koordynacja nadzorów branżowych
podczas realizacji inwestycji hali badawczej
ZAKOŃCZONY
DO-250-24TA/2016/KO
Dostawa skanera/detektora struktury betonowej do badań konstrukcji betonowych/żelbetonowych in
situ.
ZAKOŃCZONY
DO-250-20 RB/16/KO
Prenumerata i dostawa czasopism zagranicznych z roku 2017 na potrzeby ITB
ZAKOŃCZONY
DO-250-21 OM/16/KO
Dostawa aluminiowych przeszkolonych ścianek działowych w klasie odporności ogniowej EI 30 wraz
z montażem w konstrukcjach mocujących
ZAKOŃCZONY
DO-250-19 OW/16/KO
Renowacja posadzki przemysłowej w hali ITB OW ul. św. Wawrzyńca 1/7 w Poznaniu

ZAKOŃCZONY
DO-250-18 TA/16/KO
Wykonywanie prac pomocniczych na stanowiskach badawczych w Zakładzie Fizyki Cieplnej,
Akustyki i Środowiska w ITB w Warszawie przy ul. Ksawerów 21, związanych z realizacją projektów
H-HOUSE i SESBE
ZAKOŃCZONY
DO-250-17 TA/16/KO
Bezgotówkowy zakup paliw silnikowych do pojazdów służbowych ITB
ZAKOŃCZONY
DO-250-16 TZ/16/KO
Dostawa jednorazowa rury i wału stalowego żaroodpornego
ZAKOŃCZONY
DO-250-13 TA/16/KO
Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu komputerowego w ITB
ZAKOŃCZONY
DO-250-14 RK/16/KO
Przeprowadzenie audytu wydatkowania środków finansowych (przed zrealizowaniem 80%
planowanych wydatków), przyznanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ZAKOŃCZONY
DO-250-12 OM/16/KO
Przebudowa części hali Laboratorium Badań Ogniowych ITB w Pionkach - zwiększenie wysokości
bramy wjazdowej nr 6
ZAKOŃCZONY
DO-250-11 OM/16/KO
Umowa zlecenia na porzadkowanie i sprzątanie stanowisk piecowych w Laboratorium Badań
Ogniowych w Pionkach
ZAKOŃCZONY

DO-250-10 TZ/16/KO
Sukcesywne dostawy odzieży roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony osobistej
ZAKOŃCZONY
DO-250-09 TA/16/KO
Modernizacja systemów nagłośnienia i prezentacji obrazu w sali konferencyjnej ITB ul. Filtrowa 1
ZAKOŃCZONY
DO-250-08 OM/16/KO
Prace projektowe – budowa półotwartej hali nad estakadą suwnicy w Laboratorium Badań
Ogniowych w Pionkach
ZAKOŃCZONY
DO-250-07 TA/16/KO
Upgrade: ANSYS DesignModeler do ANSYS SpaceClaim Direct Modeler i przedłużenie usługi TECS
dotyczące zakresu licencji oprogramowania ANSYS na okres jednego roku
ZAKOŃCZONY
DO-250-06 TA/16/KO
Wywóz odpadów stalych, odpadów surowcowych, materiałów pobadawczych, gruzu oraz odśnieżanie
terenu ITB w Warszawie przy ul. Filtrowej 1 i ul. Ksawerów 21
ZAKOŃCZONY
DO-250- 05 TZ/16/KO
Sukcesywne dostawy papieru wielofunkcyjnego do drukarek komputerowych i urządzeń kopiujących
typu ksero
ZAKOŃCZONY
DO-250-04 OM/16/KO
Umowa zlecenia na porzadkowanie i sprzątanie stanowisk piecowych w LBO w Pionkach
ZAKOŃCZONY
DO-250-03 TA/16/KO

Projekt - przebudowa Hali OTWR ul. Ksawerów 21 w Warszawie
ZAKOŃCZONY
DO-250-02 OM/16/KO
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wiaty w Pionkach
UNIEWAŻNIONY
DO-250-01 RM/16/KO
Wykonanie (budowa) nowej strony internetowej Instytutu Techniki Budowlanej
ZAKOŃCZONY
DO-250-38TZ/15/KO
Sukcesywne dostawy termoelementów płaszczowych typu K dla Oddz. Mazowieckiego ITB w
Pionkach
ZAKOŃCZONY
DO-250-37OM/15/KO
Modernizacja stanowiska do badań dymoszczelności zlokalizowanego w Laboratorium Badań
Ogniowych
ZAKOŃCZONY
DO-250-36OM/15/KO
Wykonanie projektu budowlanego, projektu budowlanego wkonawczego, STWiOR, kosztorysu
inwestorskiego oraz wykonywanie nadzoru autorskiego przy budowie obiektu budowlanego o
charakterze wiaty
UNIEWAŻNIONY
DO-250-35OM/15/KO
Wykonanie pomiarów elektrycznych okresowych budynku hali laboratorium Badań Ogniowych,
biurowca oraz hali Oczyszczalni Spalin w Oddziale Mazowieckim ITB
ZAKOŃCZONY
DO-250-34TA/15/KO
Dostawa elektrycznego wózka widłowego

ZAKOŃCZONY
DO-250-28OS/15/KO
Remont sanitariatów parteru i pierwszego piętra w budynku E Oddziału Śląskiego ITB al. W.
Korfantego 191 Katowice
ZAKOŃCZONY
DO-250-31TA/15/KO
Stała konserwacja, przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne kopiarek czarno-białych i
kolorowych
ZAKOŃCZONY
DO-250-29RB/15/KO
Prenumerata i dostawa czasopism oraz gazet codziennych na potrzeby Biblioteki ITB oraz Oddziałów
w Katowicach i Poznaniu
ZAKOŃCZONY
DO-250-25OM/15/KO
Umowa zlecenie na porządkowanie i sprzątanie po badaniach stanowisk piecowych, prace
pomocnicze
ZAKOŃCZONY
DO-250-24TA/15/KO
Dostawa komory temperaturowej
ZAKOŃCZONY
DO-250-23OW/15/KO
Remont sali konferencyjnej w bud. ITB OW przy ul. Taczaka 12 w Poznaniu
ZAKOŃCZONY
DO-250-21OS/15/KO
Remont ścian szczytowych budynku C, C1 w Oddziale Śląskim ITB w Katowicach al. W. Korfantego
191
ZAKOŃCZONY

DO-250-20TA/15/KO
Budowa stanowiska do badania zestawów do różnicowania ciśnienia dla Zakładu NP w bud. N ITB ul.
Ksawerów 21 Warszawa
ZAKOŃCZONY
DO-250-19WU/15/KO
Prenumerata i dostawa czasopism zagranicznych z roku 2016 na potrzeby ITB
ZAKOŃCZONY
DO-250-18/04/15/KO
Usługa sprzątania w Laboratorium Badań Ogniowych oraz bud. biurowo-konferencyjnym w Pionkach
przy ul. Przemysłowej 2
ZAKOŃCZONY
DO-250-15TA/15/KO
Wykonywanie usług i drobnych robót elektrycznych oraz towarzyszących pomiarów instalacji
elektrycznej na terenie ITB w Warszawie
ZAKOŃCZONY
DO-250-16TA/15/KO
Remont ścian zewnętrznych Warsztatu w budynku L ITB ul. Ksawerów 21 w Warszawie I etap
ZAKOŃCZONY
DO-250-14TA/15/KO
Dostawa komory solnej
ZAKOŃCZONY
DO-250-11OS/15/KO
Docieplenie dachu budynku "E" w OS ITB w Katowicach
ZAKOŃCZONY
DO-250-10OS/15/KO
Remont pomieszczeń biurowo-magazynowych w budynku C1 w OS ITB w Katowicach

ZAKOŃCZONY
DO-250-13TA/15/KO
Dostawa wzmacniaczy z akcesoriami
ZAKOŃCZONY
DO-250-12TA/15/KO
Dostawa komory klimatycznej
ZAKOŃCZONY
DO-250-09TA/15/KO
Rozbudowa spektrometru Nicolet iS10 o układ dostarczania i poboru próbek gazowych
ZAKOŃCZONY
DO-250-08OM/15/KO
Wykonanie budynku portierni i instalacja szlabanów w bramie wjazdowej na działce nr 1464/64 w
Pionkach
ZAKOŃCZONY
DO-250-07TA/15/KO
Konserwacja, przeglądy i naprawy wózków widłowych i platformowych - Warszawa
ZAKOŃCZONY
DO-250-06TA/15/KO
Przedłużenie usługi TECS dotyczące zakresu licencji oprogramowania ANSYS
ZAKOŃCZONY
DO-250-05OM/15/KO
Umowa zlecenie na porządkowanie i sprzątanie po badaniach stanowisk piecowych oraz prace
pomocnicze
ZAKOŃCZONY
DO-250-04TZ/1/KO

Sukcesywne dostawy odzieży roboczej, ochronnej, obuwia roboczego i środków ochrony osobistej
ZAKOŃCZONY
DO-250-03TA/15/KO
Wentylator oddymiający typ NSR 560 (hb figura R360) do stanowiska badawczego o rozszerzonej
charakterystyce pracy
ZAKOŃCZONY
DO-250-02TA/15/KO
Konserwacja, przeglądy i naprawy wózków widłowych i platformowych - Warszawa
UNIEWAŻNIONY
DO-250-01OM/15/KO
Umowa zlecenie na porządkowanie i sprzątanie po badaniach stanowisk piecowych oraz prace
pomocnicze
UNIEWAŻNIONY
DO-250-49TA/14/KO
Wywóz odpadów stałych, odpadów surowcowych, materiałów pobadawczych, gruzu oraz odśnieżanie
terenu ITB
ZAKOŃCZONY
DO-250-48OM/14/KO
Wykonanie galerii technologicznej w hali badania reakcji na ogień Laboratorium Badań Ogniowych
w Pionkach
UNIEWAŻNIONY
DO-250-46TA/14/KO
Dostawa i uruchomienie komory badawczej do badań mrozoodporności
ZAKOŃCZONY
DO-250-45TZ/14/KO
Sukcesywne dostawy drutu termoparowego i wtyczek dla Oddz. Mazowieckiego ITB

ZAKOŃCZONY
DO-250-42TA/14/KO
Konserwacja, przeglądy i naprawy urządzeń dźwigowych zainstalowanych w budynkach ITB
ZAKOŃCZONY
DO-250-41TA/14/KO
Dostawa i uruchomienie przyrządu do pomiaru dynamicznego współczynnika tarcia na suchych
powierzchniach podłogowych
UNIEWAŻNIONY
DO-250-40OM/14/KO
Wykonanie osłony układu pomiarowego w ciągu odprowadzania spalin nad halą badania reakcji na
ogień Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach
UNIEWAŻNIONY
DO-250-38WU/14/KO
Prenumerata w roku 2015 czasopism i prasy codziennej na potrzeby ITB
ZAKOŃCZONY
DO-250-37TZ/14/KO
Sukcesywne dostawy termoelementów płaszczowych typu K dla Oddział Mazowiecki ITB w Pionkach
UNIEWAŻNIONY
DO-250-36TA/14/KO
Dostawa, instalacja oraz uruchomienie systemu pomiarowego na potrzeby przeprowadzenia badań w
zakresie określenia stanu odkształceń w konstrukcji warstwowej oraz podłożu gruntowym
ZAKOŃCZONY
DO-250-17TA/14/KO
Wykonanie instalacji wody p-poż i hydrantów pożarowych w budynku głównym ITB
ZAKOŃCZONY
DO-250-25TA/14/KO

Sieć wodociągowa ETAP I na terenie ITB
ZAKOŃCZONY
DO-250-35TA/14/KO
Przebudowa układu zasilania energetycznego na terenie ITB ul. Ksawerów 21 w Warszawie
ZAKOŃCZONY
DO-250-34OM/14/KO
Modernizacja stanowiska do badań dymoszczelności zlokalizowanego w Laboratorium Badań
Ogniowych
ZAKOŃCZONY
DO-250-33OM/14/KO
Wykonanie fragmentu ogrodzenia terenu ITB - Oddz. Mazowieckiego zlokalizowanego w Pionkach
ZAKOŃCZONY
DO-250-31OM/14/KO
Sprzątanie pomieszczeń w obiekcie Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach
ZAKOŃCZONY
DO-250-30TA/14/KO
Dostawa i uruchomienie miernika / analizatora poziomu dźwięku
ZAKOŃCZONY
DO-250-29OM/14/KO
Konserwacja urządzeń transportu bliskiego
ZAKOŃCZONY
DO-250-28TZ/14/KO
Dostawa termoelementów płaszczowych typu K dla Oddz. Mazowieckiego w Pionkach
ZAKOŃCZONY
DO-250-27TA/14/KO

Zakup licencji dla instytutów naukowych ArcGIS
ZAKOŃCZONY
DO-250-26TA/14/KO
Dostawa i uruchomienie 3 stolików obrotowych z uchwytem mikrofonowym
ZAKOŃCZONY
DO-250-24TZ/14/KO
Sukcesywne dostawy papieru wielofunkcyjnego do drukarek i urządzeń kopiujących typu ksero
ZAKOŃCZONY
DO-250-23TA/14/KO
Konserwacja, przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych,
nawilżających i osuszających w obiektach ITB
ZAKOŃCZONY
DO-250-22TA/14/KO
Dostawa analizatora do pomiaru stężenia tlenku i dwutlenku węgla wraz z układem przygotowania
próbki
ZAKOŃCZONY
DO-250-18TA/14/KO
Wykonywanie usług i drobnych robót elektrycznych oraz towarzyszących pomiarów instalacji
elektrycznej
ZAKOŃCZONY
DO-250-21TA/14/KO
Dostawa kontrolera ciśnienia i objętości o ciśnieniu roboczym 3 MPa
ZAKOŃCZONY
DO-250-20TA/14/KO
Dostawa przyrządu do badania przyczepności materiałów do podłoża
UNIEWAŻNIONY

DO-250-19WU/14/KO
Wykonanie i dostawa kalendarzy
ZAKOŃCZONY
DO-250-15TA/14/KO
Stała konserwacja, przeglady gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne kopiarek czarno-białych i
kolorowych
ZAKOŃCZONY
DO-250-14TA/14/KO
Dostawa sondy CPTU z wyposażeniem
ZAKOŃCZONY
DO-250-13TA/14/KO
Dostawa przyrządu do badania przyczepności materiałów do podłoża dyna pull off tester
UNIEWAŻNIONY
DO-250-12TZ/14/KO
Sukcesywne dostawy dla Oddz. Mazowieckiego płyt krzemianowo-wapiennych
UNIEWAŻNIONY
DO-250-11TA/14/KO
Spektrofotometr płomieniowy Model BWB-XP
ZAKOŃCZONY
DO-250-10TA/14/KO
Deflektometr do pomiaru nośności sztucznych nawierzchni
ZAKOŃCZONY
DO-250-09WU/14/KO
Dostawa artykułów reklamowych
ZAKOŃCZONY

DO-250-08WU/14/KO
Projekt stoiska, wykonanie zabudowy stoiska, zapewnienie wyposażenia technicznego, formalności
targowe, nadzór techniczny
ZAKOŃCZONY
DO-250-06TA/14/KO
Urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta Bizhub C284e
ZAKOŃCZONY
DO-250-04WU/14/KO
Projekt stoiska, wykonanie zabudowy, zapewnienie wyposażenia technicznego.załatwienie
formalności targowych oraz nadzór techniczny
UNIEWAŻNIONY
DO-250-03OM/14/KO
Dostawa ramy badawczej i stojaka do ram badawczych do pieca badawczego dla Laboratorium
Badań Ogniowych w Pionkach
ZAKOŃCZONY
DO-250-32TA/13/KO
Wykonywanie usług i drobnych robót elektrycznych oraz towarzyszących pomiarów instalacji
elektrycznej na terenie ITB
ZAKOŃCZONY
DO-250-34TA/13/KO
Wykonanie urzadzenia do prowadzenia badań nad rozwojem pożaru w tunelach drogowych w skali
modelowej 1:23
ZAKOŃCZONY
DO-250-31TA/13/KO
Bieżące naprawy oraz usuwanie awarii instalacji i urządzeń sanitarnych na terenie ITB
ZAKOŃCZONY
DO-250-33TA/13/KO

Świadczenie nierejestrowanych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
ZAKOŃCZONY
DO-250-30TA/13/KO
Dostawa zestawu siłowników do badań wytrzymałościowych
ZAKOŃCZONY
DO-250-28WU/13/KO
Prenumerata w 2014 r. czasopism i prasy codziennej na potrzeby ITB
ZAKOŃCZONY
DO-250-27TA/13/KO
Zakup licencji i modułów programu RFEM
ZAKOŃCZONY
DO-250-24TA/13/KO
Dostawa aparatu do skalowania próbek
ZAKOŃCZONY
DO-250-23TA/13/KO
Dostawa wzmacniacza pomiarowego
ZAKOŃCZONY
DO-250-22OM/13/KO
Wykonanie fragmentu ogrodzenia terenu ITB - Oddz. Mazowiecki
ZAKOŃCZONY
DO-250-21TA/13/KO
Dostawa systemu składającego się z urządzeń ioprogramowania do zarządzania i kontrolowania
czasu pracy i statusu stanowisk badawczych, sprzętu i urządzeń pomiarowych, czujników oraz
kalibratorów
ZAKOŃCZONY
DO-250-20OM/13/KO

Usługa sprzątania w Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach
ZAKOŃCZONY
DO-250-16OM/13/KO
Wykonanie opraw termopar piecowych
ZAKOŃCZONY
DO-250-15OM/13/KO
Dostawa automatycznego zabezpieczającego haka ładunkowego
ZAKOŃCZONY
DO-250-14TA/13/KO
Dostawa automatycznego titratora do oznaczania chlorków
ZAKOŃCZONY
DO-250-13TM/13/KO
Dostawa głośników koaksjalnych 10xC25 Beyma oraz zwrotnic do głośników
ZAKOŃCZONY
DO-250-08aTA/13/KO
Dostawa automatycznego endometru
ZAKOŃCZONY
DO-250-12WU/13/KO
Projekty, skład komputerowy i przygotowanie do druku
ZAKOŃCZONY
DO-250-10WU/13/KO
Wykonanie i dostawa kalendarzy ITB
ZAKOŃCZONY
DO-250-09IT/13/KO

Przedłużenie wsparcia producenta dla produktów vmware
ZAKOŃCZONY
DO-250-07TA/13/KO
Dostawa Analizatora ULTRAMAT 23
ZAKOŃCZONY
DO-250-08TA/13/KO
Dostawa automatycznego endometru
UNIEWAŻNIONY
DO-250-06TA/13/KO
Stała konserwacja, przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne kopiarek czarno-białych i
kolorowej
ZAKOŃCZONY
DO-250-05TA/13/KO
Moduły systemu HBM MGCplus
ZAKOŃCZONY
DO-250-04/TZ/13/KO
Sukcesywne dostawy wody mineralnej
ZAKOŃCZONY
DO-250-03TM/13/KO
Konserwacja, przeglądy i naprawy urządzeń dźwigowych zainstalowanych w budynkach ITB w
Warszawie
ZAKOŃCZONY
DO-250-02/PG/13/KO
Usługa cateringowa - organizacja pikniku dla pracowników ITB
ZAKOŃCZONY
DO-250-01TA/13/KO

Wykonywanie bieżących napraw oraz usuwanie awarii instalacji i urządzeń sanitarnych na terenie
ITB
ZAKOŃCZONY

