Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu lipiec 2017 r.
Wydział Promocji
Numer umowy/
znak sprawy

P.273.74.2017

Data zawarcia
umowy

Okres
obowiązywania/
realizacji umowy

03.07.2017

15.07. 2017 r.

03.07.2017

od 03.07. 2017 r.
do 08.07. 2017 r.

P.273.80.2017

10.07.2017

od 10.07. 2017 r.
do 16.07.2017 r.

P.273.81.2017

10.07.2017

14.07.2017 r.
I
16.07.2017 r.

P.273.82.2017

14.07.2017

od 14.07.2017 r.
do 29.07.2017 r.

P.273.98.2017

26.07.2017

od 26.07. 2017
do 13.08.2017

P.273.77.2017

Nazwa podmiotu z którym
zawarto umowę

Przedmiot umowy

Współfinansowanie
ze środków
zewnętrznych
tak/nie

Wartość
umowy brutto
(PLN)

Centrum Dobrego Smaku

Organizacja
stanowiska
promocyjnego
i cateringowego (budowa i wyposażenie namiotu)
oraz świadczenie usługi cateringowej dla gości
Powiatu
Ostródzkiego
podczas
uroczystości
związanych z inscenizacją Bitwy pod Grunwaldem
w dniu 15 lipca 2017 r..

NIE

6.970,00 zł

„KASMART” Marcin Tchórz

Organizacja i promocja IV Memoriału Ostródzkich
Trenerów – turniej piłki nożnej, który odbył się
8 lipca 2017 r. w Ostródzie na stadionie miejskim
przy ul. 3-go maja 19.

NIE

1.230,00 zł

NIE

3.200,00 zł

NIE

1.200,00 zł

NIE

10.000,00 zł

NIE

20.000,00 zł

przewodnicka
członków
delegacji
Piotr Lisowski Pilot Wycieczek Obsługa
zagranicznej w miejscach określonych przez program
Pośrednictwo
przygotowany przez Zamawiającego przy ścisłej
Ubezpieczeniowe
współpracy z Wykonawcą w dniach 14-16.07.2017 r.
Tłumaczenie na żywo wystąpień, przemówień,
rozmów oraz tekstów w wersji polskiej na ukraiński i
Stefan Migus, Olsztyn
odwrotnie – języka ukraińskiego na polski – podczas
pobytu delegacji ukraińskiej w Powiecie Ostródzkim
w dniach 14 i 16 lipca 2017 r.
Określenie wzajemnych praw i zobowiązań
Zleceniodawcy oraz Organizatora w zakresie
World Media Sp. z o.o.
wzajemnej realizacji imprezy masowej – XXII
Ogólnopolski Festiwal Muzyki Tanecznej w Ostródzie
2017 w dniach 28-29 lipca 2017 r..
Promocja Powiatu Ostródzkiego podczas imprezy
Positive Music Promotion
pn. OSTRÓDA REGGAE FESTIWAL 2017, która odbyła
Piotr Kolaj
się w dniach 10-13 sierpnia 2017 roku w Ostródzie.

Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu lipcu 2017 r.
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Numer umowy/
znak sprawy

Data zawarcia
umowy

Okres
obowiązywania/
realizacji umowy

OKS.431.1.35.2017

4 lipca 2017 r.

7 lipca 2017 r.

OKS.431.1.35.2017

18 lipca 2017 r.

21 lipca 2017 r.

Nazwa podmiotu z
którym zawarto umowę

Piotr Joniec

Piotr Joniec

Przedmiot umowy
Przygotowanie ćwiczeń sportowych wraz z instruktażem dla
dzieci i młodzieży w połączeniu z poradnictwem w zakresie
stosowania zasad prawidłowej diety podczas podczas
kampanii „Zdrowe Lato”
Przygotowanie ćwiczeń sportowych wraz z instruktażem dla
dzieci i młodzieży w połączeniu z poradnictwem w zakresie
stosowania zasad prawidłowej diety podczas podczas
kampanii „Zdrowe Lato”

Współfinansowani
e ze środków
zewnętrznych
tak/nie

Wartość
umowy
brutto (PLN)

nie

1 186,-

nie

1 186,-

Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu lipcu 2017 r.
Wydział Administracji, Nadzoru i Kadr
Numer umowy/
znak sprawy

Data zawarcia
umowy

Okres
obowiązywania/
realizacji umowy

Nazwa podmiotu z którym
zawarto umowę

Przedmiot umowy

Wartość umowy
brutto (PLN)

AN.2150.10.2017

10.07.2017 r.

17.07.2017 r. –
11.08.2017 r.

Henryka Sobota

Sprzątanie pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego
w Ostródzie Oddziały Zamiejscowe w Morągu przy ul. 11-go
listopada 9.

2080,00 zł

Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu lipiec 2017 r.
Biuro Zamówień Publicznych
Numer umowy/
znak sprawy

ZP.272.AN.3.2017

Data zawarcia
umowy

31.07.2017 r.

Okres
obowiązywania/
realizacji umowy

Nazwa podmiotu z którym
zawarto umowę

01.10.2017 r. –
30.09.2019 r.

INWMER SERWIS Sp. z o.o. –
Lider
INWEMER SYSTEM Sp. z o.o.
– Partner
Ul. Łąkowa 3/5K
90-562 Łódź

Przedmiot umowy

Współfinansowanie
ze środków
zewnętrznych
tak/nie

Wartość
umowy brutto
(PLN)

Usługa
sprzątania
w
budynku
Starostwa
Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III
Sobieskiego 5, w budynku Centrum Użyteczności
Publicznej w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9
oraz terenu przynależnego do ww. budynków.

Nie

504.461,17 zł

Rejestr umów zawartych przez Skarb Państwa oraz Powiat Ostródzki w miesiącu LIPIEC 2017 r.
Wydział/Jednostka Organizacyjna: WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I EWIDENCJI GRUNTÓW
Numer umowy/ znak
sprawy

GN.273.22.2017.MI
/
GN.272.20.2017.MI

GN.273.23.2017.LN/
GN.272.22.2017.LN

GN.273.24.2017.DB
/
GN.272.23.2017.DB

Data
zawarcia
umowy

2017-07-17

2017-07-03

2017-07-20

Okres
obowiązywania/
realizacji umowy

Nazwa podmiotu z którym
zawarto umowę

Przedmiot umowy

Współfinansowanie
ze środków
zewnętrznych
tak/nie

Wartość
umowy brutto
(PLN)

2017-08-31

Geodezja i Nieruchomości
Krzysztof Orliński
ul. Jana Pawła II 6/8, 14-100
Ostróda

Wznowienie 4 punktów granicznych działki
położonej w obrębie Ornowo, gmina Ostróda,
oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i
budynków Nr 38/1 o pow. 0,6625 ha, dla której
prowadzony jest zbiór dokumentów Nr 568 (dla
nieruchomości nie założono księgi wieczystej).
Wznowienia punktów granicznych dokonuje się w
związku ze zwrotem przedmiotowej działki na rzecz
aktualnych właścicieli budynków.

NIE

1 200,00 zł

2017-07-20

Sigma Centrum – Wycena i
Zarządzanie
Nieruchomościami
Karolina Pułym –
Mroziewska
Plac Konsulatu Polskiego 1,
10-532 Olsztyn

Wycena nieruchomości Skarbu Państwa
przeznaczonych do sprzedaży w trybie
bezprzetargowym , położonych w obrebie nr 5
miasta Ostróda, oznaczonych jako działki 18/1 i
61/3.

nie

470,00 zł

GEOKLASA Geodezja i
Klasyfikacja Gruntów
Mariusz Mączewski
ul. Gen. Stanisława Maczka
26/28, 10-693 Olsztyn

Wykonanie aktualizacji klasyfikacji gruntów
zalesionych, położonych na terenie gmin:
Ostróda, Dąbrówno, Morąg i Małdyty - zgodnie z
wykazem stanowiącym integralną część niniejszej
umowy. Usługa polega na zmianie użytku rolnego na
użytek leśny, dokonaniu pomiaru zmienionego
użytku, przeprowadzeniu gleboznawczej klasyfikacji
gruntów zmienionego użytku oraz dokonanie
obliczeń powierzchni i sporządzeniu dokumentacji
niezbędnej do wprowadzenia zmian w operacie
ewidencji gruntów

NIE

4 750,00 zł

2017-10-15

GN.273.25.2017.IJ
/
GN.272.24.2017.IJ

GN.273.26.2017.MI
/
GN.272.26.2017.MI

2017-07-26

2017-07-27

2017-08-10

2017-08-11

Rzeczoznawca Majątkowy
Michał Pisz
ul. Polna 1B/7, 10-059
Olsztyn

Sporządzenie operatu szacunkowego, określającego
wartość rynkową nieruchomości położonej w obrębie nr 1
Brzeźno Mazurskie, gmina Dąbrówno, oznaczonej według
ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 65 o pow.
0,53 ha, nr 66 o pow. 0,48 ha, nr 74/5 o pow. 3,68 ha, nr
74/7 o pow. 2,26 ha, 74/8 o pow. 4,10 ha – uregulowanej
w księdze wieczystej KW nr EL1O/00027182/7 w związku z
aktualizacją opłaty rocznej z tytułu użytkowania
wieczystego tej nieruchomości ( stawka procentowa
opłaty rocznej – 3%)

NIE

600,00 zł

Rzeczoznawca Majątkowy
Michał Pisz
ul. Polna 1B/7, 10-059
Olsztyn

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego
wartość rynkową prawa własności nieruchomości
położonej w obrębie Książnik, gmina Miłakowo,
oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i
budynków jako działka Nr 337 o pow. 0,11 ha,
uregulowanej w księdze wieczystej Nr
EL2O/00031402/4, w związku ze sprzedażą w trybie
przetargowym.

NIE

350,00 zł

Wydział Techniczno- Inwstycyjny
Numer umowy/
znak sprawy

TI.273.9.2017

Data zawarcia
umowy

Okres
obowiązywania/
realizacji umowy

Nazwa podmiotu z którym
zawarto umowę

Przedmiot umowy

Wartość
umowy brutto
(PLN)

10.07.2017 r.

10.07.2017 r. –
09.08.2017 r.

CONCEPT STUDIO
Rafał Rutkowski
ul. Malinowa 10
14-300 Morąg

Wykonanie uzupełnienia do dokumnetyacji projektowej rozbudowy i
przebudowy isniejącej infrastruktury ZSR im. W. Witosa w Ostródzie ul.
Czarnieckiego 69

12 300,00

