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

TI.273.4.2016

TI.273.5.2016

Okres
obowiązywania/
realizacji umowy

Nazwa podmiotu z którym
zawarto umowę

Przedmiot umowy

18.03.2016r.

18.03.2016r.18.04.2016r.

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

Wykonanie dokumentacji technicznej infrastruktury sportowej przy
Zespole Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie ul. Sportowa 1,
oraz przy Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie
ul. Czarnieckiego 69.

18 000,00 zł

30.03.2016r.

30.03.2016r. –
14.04.2016r.

CEZAS-GLOB Sp. z o.o.
ul. Żelazna 2
10-419 Olsztyn

Dostawa krzeseł biurowych do sali sesyjnej w budynku
Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

9 543,00 zł

Data zawarcia
umowy

Wartość umowy
brutto (PLN)

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

Data zawarcia
umowy

Okres
obowiązywania/
realizacji umowy

Nazwa podmiotu z którym
zawarto umowę

P.273.22.2016

14.03.2016

15.03.2016 –
22.03.2016

„Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe
Mirosław Jaskólski”

P.273.29.2016

11.03.2016

18.03.2016 –
24.03.2016

Media Group Nasz Głos sp. z
o o.

11.03.2016

11.03.2016 –
22.03.2016

EUROZET Sp. z o.o.

14.03.2016

14.03.2016 26.03.2016

EUROZET Sp. z o.o.

P.273.30.2016

Przedmiot umowy
Usługi
w
zakresie
przewozu
określonych
przedmiotów, sprzętu, materiałów, i urządzeń na
trasie Ostróda – Katowice – Ostróda w terminie 1522.03.2016 r. Pomoc kierowcy przy załadunku,
rozładunku samochodu oraz przy montażu i
demontażu stoiska i makiety oraz w trakcie trwania
targów.
Zlecenie na druk ogłoszenia/reklamy tygodniku
„Nasz Głos”.
Wyprodukowanie reklamy radiowej (SPOT) i
dzielenie licencji na jej wykorzystanie w drodze
wielokrotnej emisji za pomocą radiofonii naziemnej.
Zaplanowanie i wyemitowanie kampanii reklamowej
promującej Klienta lub usługi i towary będące w
ofercie Klienta w następujących mediach Radio ZET
Gold 96,4 (Morąg), Radio ZET Gold 89,4 (Olsztynek),
Radio ZET Gold 101,5 (Ostróda), według media planu
stanowiącego Załącznik nr 1.

Współfinansowanie
ze środków
zewnętrznych
tak/nie

Wartość
umowy brutto
(PLN)

nie

5700,-

nie

369,-

nie

123,-

nie

369,-

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

1/N/2016
OKS.4350.2.2016

Data zawarcia
umowy

Okres
obowiązywania/
realizacji umowy

Nazwa podmiotu z którym
zawarto umowę

11 marca 2016 r.

Od dnia
zawarcia do
30.09.2016r.

VULCAN sp. z o.o.
Ul. Wołowska 6
51-116 Wrocław

Przedmiot umowy

Współfinansowanie
ze środków
zewnętrznych
tak/nie

Wartość
umowy brutto
(PLN)

zakupu oprogramowania vEdukacja Nabór
umożliwiającego przeprowadzenie naboru
na rok szkolny 2016/2017 do szkół
ponadgimnazjalnych drogą elektroniczną

nie

5 600,-

Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu MARCU 2016 r.
Wydział Administracji, Nadzoru i Kadr (Biuro Zamówień Publicznych)
Numer
umowy/
znak sprawy

ZP.273.KT.2.
2016

Data zawarcia
umowy

22.03.2016 r.

Okres
obowiązywania/
realizacji umowy

01.04.2016 –
31.03.2020 r.

Nazwa podmiotu z
którym zawarto umowę

Polska Wytwórnia
Papierów
Wartościowych S.A. z 00222 Warszawa, ul.
Sanguszki 1

Przedmiot umowy

Wytworzenie i dostarczenie
przez PWPW S.A. na
podstawie jednostkowych
zamówień Zamawiającego
dokumentów i oznaczeń
według ustalonych prawem
wzorów zawartych w
umowie.

Współfinansowanie
ze środków
zewnętrznych
tak/nie

Wartość umowy brutto (PLN)

nie

Cena za 1 szt.
1) Spersonalizowany blankiet dowodu
rejestracyjnego – 25,28 zł netto + VAT,
2) Blankiet pozwolenia czasowego – 0,88 zł netto
+VAT
3) Blankiet karty pojazdu – 12,15 zł netto + VAT,
4) Nalepka kontrolna – 9,61 zł netto + VAT,
5) Blankiet pozwolenia czasowego do
wielokrotnego stosowania – 92,36 zł netto +
VAT,
6) Znaki legalizacyjne obejmujące:
a) Nalepki legalizacyjne do dowodu
rejestracyjnego i na tablice rejestracyjne
(kpl. część ABC) – 6,49 netto + VAT,
b) Nalepki na tablice tymczasowe (kpl.) –
6,32 zł netto + VAT,
7) Spersonalizowany blankiet prawa jazdy –
45,60 zł netto + VAT,
8) Blankiet międzynarodowego prawa jazdy
– 7,43 zł netto + VAT
9) Blankiet pozwolenia do kierowania
tramwajem – 1,43 zł netto +VAT,
10) Spersonalizowana karta pojazdu – 17,18 zł
netto + VAT,
11) Spersonalizowana karta pojazdu – 17,18 zł
netto + VAT,

12) Spersonalizowana nalepka kontrolna:
a) Zamówienie seryjne – 10,33 zł
netto + VAT,
b) Zamówienie nieseryjne lub
wtórnik – 12,76 zł netto + VAT.
 Opłata z tytułu świadczenia serwisu
sprzętowego zainstalowanych urządzeń
infrastruktury sieciowej niezbędnej do
prawidłowej pracy Systemów w
istniejących lokalizacjach dodatkowych
Zamawiającego jak również dla każdej
nowej dodatkowej lokalizacji
Zamawiającego wynosi za każdą
lokalizację 4200,00 zł netto + VAT rocznie
(350,00 zł netto + VAT za miesiąc).
 Z tytułu świadczenia usługi SWP, za
spersonalizowanie karty pojazdu
zamawiający będzie wnosił, na podstawie
faktury wystawionej w oparciu o
dostarczone przez PWPW S.A
comiesięczne raporty określające liczbę
przesłanych powiadomień następujące
opłaty:
1) Za przesłanie jednego powiadomienia
kanałem SMS – 0,15 zł netto + VAT
2) Za przesłanie jednego powiadomienia
kanałem e-mail – 0,06 zł netto + VAT,
3) Za przesłanie jednego powiadomienia
kanałem SMS (SMS z nagłówkiem) – 0,20
zł netto + VAT.

Opłata z tytułu świadczenia usługi
wdrożenia i utrzymania rozwiązania
Portal Starosty, zapewniającego w
szczególności prowadzenie
elektronicznego rejestru
przedsiębiorców prowadzących

ośrodek szkolenia kierowców i innych
upoważnionych podmiotów
prowadzących szkolenia oraz
wprowadzenie elektronicznych
mechanizmów sprawowania przez
Zamawiającego nadzoru nad
procesem szkolenia kandydatów na
kierowców, szczegółowe warunki
świadczenia usługi określa załącznik
nr 10 do umowy. Opłata wynosi
rocznie 4200,00 zł netto + VAT.

RL.273.9.201
6

31.03.2016 r.

31.03 –
15.04.2016 r.

GRUPA OSB s. c. Bożena
Ziomek i Adam Ziomek
10-701 Olsztyn
ul. Warszawska 105/4h

Zorganizowanie,
przeprowadzenie i
logistyczna obsługa
szkolenia (konferencji
szkoleniowej) dla 50 osób
personelu medycznego z
zakresu leczenia zespołu
uzależnienia od tytoniu i
podstaw spirometrii w
ramach Projektu pn.:”
Program profilaktyki chorób
układu oddechowego
związanych z uzależnieniem
od nikotyny w powiecie
ostródzkim – szansą na
ograniczenie społecznych
nierówności
w zdrowiu”, finansowanego
ze środków Norweskiego
Mechanizmu Finansowego
2009-2014 oraz budżetu
państwa w ramach
Programu PL 13
Ograniczenie społecznych
nierówności w zdrowiu.

tak

29 136,00 zł

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

RL.273.6.2016

Umowa
promocyjna

Data zawarcia
umowy

17.03.2016 r.

04.03.2016 r.

Okres
obowiązywania/
realizacji umowy

17.03.2016r. –
06.04.2016r.

04.03.2016 –
18.04.2016 r.

Nazwa podmiotu z którym
zawarto umowę

AZAS Biegli Rewidenci Sp. z o.o.,
Spręcowo 70f, 11-001 Dywity

Telewizja MAZURY Piotr
Wasześcik, ul. Pieniężnego 41,
14-100 Ostróda

Przedmiot umowy
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego przed
zakończeniem okresu trwałości projektu pn.
„Modernizacja i doposażenie pracowni informatycznych w
trzech szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ostródzkiego
- etap II”
Przygotowanie materiału podsumowującego projekt pn.
„Program profilaktyki chorób układu oddechowego
związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie
ostródzkim – szansą na ograniczenie społecznych
nierówności w zdrowiu”.

Współfinansowanie
ze środków
zewnętrznych
tak/nie

Nie

Tak

Wartość
umowy brutto
(PLN)

2 681,40 zł

8 000,00 zł

Rejestr umów zawartych przez Skarb Państwa oraz Powiat Ostródzki w miesiącu MARZEC 2016 r.
Wydział/Jednostka Organizacyjna: WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I EWIDENCJI GRUNTÓW
Numer umowy
/ znak sprawy

GN.273.8.2016.MI
/
GN.272.7.2016.MI

GN.273.9.2016.LN
/
GN.272.11.2016.LN

Data
zawarcia
umowy

Okres
obowiązywania
/realizacji
umowy

Nazwa podmiotu, z którym
zawarto umowę

Przedmiot umowy

Wartość umowy
brutto (PLN)

10.03.2016

do dnia
25.03.2016

Sigma Centrum - Wycena i
Zarządzanie Nieruchomościami
Karolina Pułym - Mroziewska
ul. Srebrna 4/22, 10-698 Olsztyn

Sporządzenie 2 operatów szacunkowych określających wartość
rynkową nieruchomości:
1) położonej w obrębie Nr 3 miasta Morąg, oznaczonej w operacie
ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 576/2 o pow.
0,0210 ha, w związku z przeznaczeniem przedmiotowej
nieruchomości do sprzedaży w trybie przetargowym; wycenie
podlega określenie wartości gruntu oraz posadowionego na nim
garażu,
2) położonej w obrębie Nr 3 miasta Morąg, oznaczonej w operacie
ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 576/3 o pow.
0,0261 ha, w związku z przeznaczeniem przedmiotowej
nieruchomości do sprzedaży w trybie przetargowym; wycenie
podlega określenie wartości gruntu oraz posadowionego na nim
garażu.

845,00 zł

22.03.2016

do dnia
08.04.2016

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i
Mostów "DROMO"
Spółka z o.o., ul. Nadrzeczna 5, 14100 Ostróda

Wykonanie cząstkowej naprawy nawierzchni drogi Skarbu
Państwa położonej w obrębie nr 4 miasta Ostróda, oznaczonej
według ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 10/12 .

1000,00 zł

GN.273.10.2016.MI
/
GN.272.10.2016.MI

29.03.2016

do dnia
08.04.2016

Biuro Wyceny Nieruchomości
Bożenna Pisz
ul. Prosta 6, 14-100 Ostróda

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość
rynkową prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości położonej w obrębie Wygoda, gmina Ostróda
oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako
działka Nr 39/5 o pow. 0,0223 ha, uregulowanej w księdze
wieczystej Nr EL1O/00020259/9, w związku z przekształceniem
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości.

300,00 zł

