Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu listopadzie 2016 r.
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Numer umowy/
znak sprawy

Data zawarcia
umowy

Okres
obowiązywania/
realizacji umowy

OKS.273.14.16

14 listopada
2016 r.

15 listopada
2016 r.

OKS.273.13.16

16 listopada
2016 r.

28 listopada –
2 grudnia 2016 r.

OKS

25 listopada
2016 r.

28 listopada –
2 grudnia 2016 r.

Nazwa podmiotu z którym
zawarto umowę
Zespół Placówek SzkolnoRewalidacyjnoWychowawczych w
Ostródzie
Zespół Placówek SzkolnoRewalidacyjnoWychowawczych w
Ostródzie
Maria Wojtasiak

Przedmiot umowy

Współfinansowani
e ze środków
zewnętrznych
tak/nie

Wartość
umowy
brutto (PLN)

Przygotowanie poczęstunku dla uczestników szkolenia pt.
„Wydawanie decyzji administracyjnych”

nie

2 000,-

Noclegi i wyżywienie dla uczestników warsztatów malarskich
oraz organizacja wernisażu poplenerowego

nie

2 200,-

Pełnienie funkcji komisarza Warsztatów Malarskich

nie

600,-

Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu listopad 2016 r.
Wydział Promocji
Numer umowy/
znak sprawy

P.273.95.2016/1

P.273.95.2016/2

P.273.102.2016

Data zawarcia
umowy

10.11.2016

10.11.2016

24.11.2016

Okres
obowiązywania/
realizacji umowy
35 dni od dnia
podpisania, nie
później jednak niż
do dnia
19.12.2016
35 dni od dnia
podpisania, nie
później jednak niż
do dnia
19.12.2016
03.12.201604.12.2016

Nazwa podmiotu z którym
zawarto umowę

Przedmiot umowy

Współfinansowanie
ze środków
zewnętrznych
tak/nie

Wartość
umowy brutto
(PLN)

Arkadiusz Wróbel
prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą
YOONA CREATIVE GROUP

Wykonanie projektu, wydruk, oprawa i dostawa
kalendarzy książkowych PANORAMA POWIATU
OSTRÓDZKIEGO 2017 (400 egzemplarzy)

nie

21 524,-

Mariusz Piotrowski i Jan
Piotrowski prowadzący
działalność gospodarczą w
formie spółki cywilnej pn.
Wydawnictwo Mazurskie

Wykonanie projektu, wydruk, oprawa i dostawa
kalendarzy trójdzielnych, ściennych na rok 2017 (250
egzemplarzy)
dla
Starostwa
Powiatowego
w Ostródzie

nie

1 997,50

Ostródzkie Stowarzyszenie
Przyjaciół Scrabble
ANAGRAM

Określenie wzajemnych zobowiązań Zleceniodawcy
i Organizatora przy promocji podczas turnieju „Le
Mans” w Wadowicach, który odbędzie się w dniach
3-4 grudnia 2016 r.

nie

1 000,-

