
KATALOG GRUP DOSTAW I USŁUG 
 

DOSTAWY 
           

KOD Nazwa grupy 

D01  Artykuły biurowe 

D02 Artykuły spożywcze, w tym do badań i na dydaktykę (pochodzenia roślinnego, zwierzęcego) 

D03  Artykuły ogrodnicze tj. sadzonki, nasiona, ziemia ogrodnicza, doniczki, kwiaty doniczkowe i   
inne 

D04 Części zamienne i materiały eksploatacyjne do aparatury naukowo-badawczej 

D05 Części zamienne i materiały eksploatacyjne do środków transportu 

D06 Materiały eksploatacyjne do drukarek itp. 

D07 Drobne akcesoria tj. listwy zasilające, kable 

D08 Drobne akcesoria komputerowe  (listwy zasilające, kable itp.) 

D09 Sprzęt komputerowy i oprogramowanie komputerowe oraz sprzęt multimedialny 

D10 Sprzęt i urządzenia AGD, RTV 

D11 Sprzęt laboratoryjny, aparatura naukowo – badawcza i specjalistyczna 

D12 Sprzęt i aparatura medyczna 

D13 Sprzęt i aparatura kosmetyczna 

D14 Drobny sprzęt/asortyment medyczny jednorazowego użytku 

D15 Odczynniki chemiczne 

D16 Podłoża mikrobiologiczne 

D17 Dostawa energii elektrycznej i dystrybucja 

D18 Dostawa sprzętu sportowego i odzieży sportowej 

D19 Druki akcydensowe ścisłego zarachowania 

D20 Książki oraz inne publikacje, w tym e-booki 

D21 Czasopisma 

D22 Materiały i artykuły promocyjne 

D23 Artykuły branży metalowej (zamki, wkładki, kłódki, zasuwy, śruby, gwoździe itp. ) 

D24 Materiały elektryczne (przedłużacze, listwy zasilające, ładowarki, zasilacze itp.) 

D25 Środki czystości (materiały, sprzęt higieniczny) 

D26 Materiały i sprzęt malarski (farby, lakiery, pędzle itp.) 

D27 Materiały instalacyjne: rury PCV, złączki, kolanka, redukcje, zaciski, uszczelki,  
węże PCV, obejmy, płyty PCV 

D28 Rolety, wertykale itp. 

D29 Wykładziny, dywany itp. 

D30 Meble biurowe, hotelowe 

D31 Meble specjalistyczne, laboratoryjne 

D32 Meble magazynowe oraz  inne niż specjalistyczne ( np. szafki metalowe, wieszaki, meble 
ogrodowe) 

D33 Narzędzia i sprzęt, w tym ogrodniczy 

D34 Odzież ochronna: fartuchy, rękawice, buty robocze itp. 

D35 Paliwa do środków transportu i urządzeń 

D36 Pościel, kołdry, poduszki i firany  

D37 Produkty do pielęgnacji ciała w tym kosmetyki 

D38 Stemple i pieczątki 

D39 Telefony, faksy 

D40 Wyposażenie apteczek 

D41 Sprzęt ppoż 

D42 Karty elektroniczne 

D43 Artykuły i materiały do badań i na dydaktykę ( np. butelki, słoiki, zakrętki itp.) 

D44 Urządzenia do rozbudowy sieci elektrycznej 

D45 Literatura fachowa 

D46 Woda i ścieki 

D47 Energia cieplna 

D48 Materiały farmaceutyczne 

D49 Materiały stomatologiczne 

D50    Systemy monitoringu wizyjnego 

D51 Puchary, medale i inne 

D52 Kwiaty/dekoracja 

D53 Artykuły świąteczne np. stroje na jasełka, ozdoby choinkowe, dekoracje Wielkanocne itp. 

D54 Sprzęt rehabilitacyjny 

D55 Drobny sprzęt do zajęć dydaktycznych, w tym specjalistyczne  środki do ich renowacji 



D56 Fantomy  

D57    Drobny sprzęt laboratoryjny w tym szkło laboratoryjne, pipety i inne 

D58 Specjalistyczne oprogramowanie 

D59 Artykuły tekstylne 

D60 Baterie i akumulatory oraz sprzęt elektryczny 

D61 Sprzęt i aparatura fizjoterapeutyczna 

D62 Sprzęt i aparatura dietetyczna 

D63 Specjalistyczne przyrządy matematyczne  

D64 Materiały do obróbki obrazów i zdjęć 

D65                    Dostawa nawierzchni sportowej boiska 

D66   Vouchery 

D67 Części i narzędzia do konserwacji rowerów 

D68 Materiały budowlane 

D69 Dostawa tablic i elementów oznakowania budynku i pomieszczeń 

D70 Materiały do legitymacji elektronicznych 

D71 Dostawa mięsa i wędlin 

D72 Dostawa owoców i warzyw 

D73 Dostawa mrożonek i ryb 

D74 Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych 

D75 Materiały eksploatacyjne do sprzętu multimedialnego - lampy i filtry 

D76 Sprzęt do przesyłania i rejestracji Audio/Video 

D77 Dostawa aktualizacji oprogramowania 

D78 Sprzęt fotograficzny 

D79 Urządzenia automatyki i sygnalizacji 

D80 Preparaty mikroskopowe 

D81 Materiały stolarskie 

D82 Porcelana stołowa, serwisy, sztućce  

D83 Dostawa specjalistycznych testów 

D84 Dostawa specjalistycznych produktów mleczarskich do badań typu serwatka itp. 

D85 Dostawa produktów zbożowych do badań typu słody, zboża itp. 

D86 Artykuły sanitarne, biała armatura 

D87 Dodatki funkcjonalne do żywności 

D88 Artykuły propagandowe 

D89 Drobne wyposażenie biurowe 

D90 Specjalistyczny sprzęt do diagnostyki obiektów budowlanych 

D91 Gry edukacyjne 

D92 Specjalistyczny sprzęt do osuszania budynków i pomieszczeń 

D93 Dostawa gazów szlachetnych 

D94 Sprzęt i urządzenia do produkcji reklamy   

D95 Dostawa napojów i wody mineralnej 

D96 Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej 

D97 Przenośna kabina tłumaczeniowa 

D98 Materiały eksploatacyjne do transferu i sublimacji 

D99 Dostawa  pleksi 

D100 Zakup pojazdu 

D101 Sprzęt do ewakuacji 

D102 Dostawa infokiosków/infomatów 

D103 System wspomagania słyszenia 

D104 Dostawa i montaż reklamy świetlnej 

D105 Dostawa urządzeń dźwigowych/podnośników/zwyżek 

D106  

D107  

D108  

  

  

 Inne wyżej nie wymienione (podać jakie) 

 
 
 
 
 
 
 



USŁUGI 
KOD Nazwa grupy 

U01 Usługi medycyny pracy 

U02 Usługi telekomunikacyjne  

U03 Usługi telefonii komórkowej  

U04 Usługi dostępu do sieci Internet 

U05 Drobne konserwacje i naprawy aparatury naukowo-badawczej 

U06 Konserwacje i naprawy maszyn i urządzeń, instalacji oraz sprzętu AGD 

U07 Naprawa mebli 

U08 Naprawy samochodów służbowych 

U09 Wdrożenie ISO 

U10 Opłaty dzierżawne 

U11 Opłaty za nadzór sanitarny 

U12 Opłaty za usługi kontrolne 

U13 Organizacja konferencji naukowych 

U14 Tłumaczenie tekstów naukowych 

U15 Ubezpieczenie pracowników na wyjazdach terenowych 

U16 Ubezpieczenie mienia  

U17 Ubezpieczenie osób 

U18 Udział w szkoleniach, konferencjach i sympozjach naukowych 

U19 Usługi audytu 

U20 Usługi hotelarskie i gastronomiczne 

U21 Usługi monitorowania 

U22 Usługi pocztowe i kurierskie 

U23 Usługi transportowe – autokarowe 

U24 Zagraniczne wyjazdy służbowe (bilety lotnicze, kolejowe,  autobusowe i promowe) 

U25 Usługi w zakresie badań naukowych 

U26 Usługi ochroniarskie, monitoringu wizyjnego i konserwacji systemu wizyjnego 

U27 Usługi poligraficzne – druk plakatów ulotek, zaproszeń, wizytówek, papieru firmowego itp. 

U28 Usługi wydawnicze – projekt, skład, łamanie, druk 

U29 Usługi reklamowe – publikacja ogłoszeń w prasie – lokalnej, branżowej 

U30 Usługi naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego i urządzeń drukujących 

U31 Usługi szklarskie 

U32 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

U33 Usługi stolarskie 

U34 Utylizacja odpadów  

U36 Serwis i konserwacja klimatyzatorów  

U37 Serwis i konserwacja urządzeń dźwigowych  

U38 Wynajem sal dydaktycznych, obiektów sportowych i inne 

U39 Usługa kulturalno-oświatowa 

U40 Usługa sportowo-rekreacyjna 

U41 Usługi bankowe 

U42 Delegacje 

U43 Usługa udzielenia kredytu- raty, odsetki 

U44 Usługi introligatorskie 

U45 Usługi projektowe 

U46 Usługi informatyczne 

U47 Zlecenie badań statystycznych ( przeprowadzenie, opracowanie) 

U48 Publikacja artykułów w czasopismach 

U49 Usługa badania bilansu 

U50 Usługi recenzji publikacji 

U51 Usługi kaligrafii 

U52 Udział w projekcie/programie 

U53 Składki członkowskie 

U54 Usługa archeologiczna i konserwacja zabytków 

U55 Obozy ( wędrówki, obóz letni i zimowy) 

U56 Usługi naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego i rządzeń drukujących 

U57 Usługi pralnicze 

U58 Usługi ogrodnicze 

U59 Zakup dźwięków i obrazów 

U60 Oprawa artystyczna uroczystości 

U61 Wynajem barierek 



U62 Bazy danych 

U63 Usługi tłumacza przysięgłego 

U64 Usługi serwisowe urządzeń badawczych 

U65 Usługi cateringowe 

U66 Niszczenie dokumentów 

U67 Usługi napraw, przeglądów budowlane 

U68 Usługi napraw, przeglądów elektryczne i teletechniczne 

U69    Usługi napraw, przeglądów sanitarne 

U70 Rzeczoznawstwo 

U71 Mycie samochodów 

U72 Nadanie numerów ew. artykułów 

U73 Zabezpieczenie medyczne imprez 

U74 Usługa wykonania zieleni 

U75 Prawa autorskie 

U76 Usługa fotograficzna 

U77 Dorabianie kluczy 

U78 Opłaty związane z prowadzeniem zajęć dydaktycznych lub sportowych (opłaty startowe  i 
wpisowe związane w udziałem studentów/uczniów w zawodach, opłaty za korzystanie z 
wyciągów narciarskich, itp.) 

U79 Usługi certyfikatów i podpisu elektronicznego 

U80 Usługa subskrypcji oprogramowania, aktualizacji oprogramowania, aplikacji 

U81 Kurs języka angielskiego 

U82 Kurs języka hiszpańskiego 

U83 Kurs języka niemieckiego 

U84 Kurs języka rosyjskiego 

U85 Kurs łaciny 

U86 Dodatkowe zajęcia dydaktyczne dla osób niepełnosprawnych 

U87 Korekta językowa artykułów naukowych      

U88 Opiekun praktyk 

U89 Kurs języka migowego 

U90 Usługi prawne 

U91 Opłaty abonamentowe  (np. Ministerstwo Finansów) 

U92 Opłaty urzędowe (np.MSiG)     

U93 Usługi konsultingowe w zakresie projektów 

U94 Usługa prowadzenia szkoleń, kursów                                                              

U95 Usługa prowadzenia zajęć ruchowo-tanecznych 

U96 Opłaty za przeprowadzenie postępowań akredytacyjnych 

U97 Prowizje/opłaty za usługi bookingu 

U98 Asystent osób niepełnosprawnych 

U99 Usługa prowadzenia zajęć, wykładów praktycznych/specjalistycznych   

U100 Udział w szkoleniach pracowniczych 

U101 Wentylacja pomieszczeń 

U102 Mycie elewacji 

U103 Usługi krawieckie 

U104 Utylizacja odpadów szczególnie niebezpiecznych 

U105 Usługi przelewów elektronicznych 

U106 Usługi w zakresie przeglądów sprzętu ppożarowego 

U107 Dzierżawy oprogramowania 

U108 Szkolenia techniczne z obsługi sprzętu i urządzeń laboratoryjnych 

U109 Usługa dostępu do książek elektronicznych 

U110 Usługi geodezyjne 

U111 Przygotowanie materiałów informacyjnych dot. celów zrównoważonego rozwoju 

U112 Usługa renowacji podłogi 

U113 Usługa zlecona przygotowania materiałów dydaktycznych 

U114 Usługa hydrauliczna 

U115 Usługi konsultingowe i doradcze w zakresie osób niepełnosprawnych   

U116 Usługi wsparcia zdrowia psychicznego 

U117 Czyszczenie i naprawa rynien, usługi dekarskie 

U118 Opracowanie specjalistycznych procedur 

U119 Usługa gier symulacyjnych 

U120 Wyjazdy studyjne 

U121 Usługa pośrednictwa 

U122 Usługa technologii wspierających dla osób z niepełnosprawnościami 



U123 Odtworzenie dokumentacji technicznej 

U124 Przygotowanie i dystrybucja filmu 

U125 
 

Przygotowanie, przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego/ustnego 
maturalnego/poprawkowego 

U126 Usługa stolarki aluminiowej 

 Inne wyżej nie wymienione (podać jakie) 

 


