
 
 

 

Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu maj 2016 r. 

Wydział Promocji 

Numer umowy/ 
znak sprawy 

Data zawarcia 
umowy 

Okres 
obowiązywania/ 
realizacji umowy 

Nazwa podmiotu z którym 
zawarto umowę 

Przedmiot umowy 

Współfinansowanie 
ze środków 
zewnętrznych 
tak/nie 

Wartość 
umowy brutto 
(PLN) 

P.273.38.2016 13.05.2015 

5 dni roboczych 
od dnia 
podpisania 
umowy 

Irena Migus 
Wykonanie konsultacji przetłumaczonych tekstów na 
język ukraiński, które zostaną zamieszczone na 
stronie internetowej www.powiat.ostroda.pl 

nie 550,- 

P.273.48.2016 23.05.2016 
23.05.2016 – 
12.06.2016 

Ostródzie Centrum Sportu  
i Rekreacji 

Określenie wzajemnych zobowiązań Zleceniodawcy i 
Organizatora przy organizacji III Międzynarodowego 
Turnieju Piłki Nożnej dla chłopców U13 OSTRÓDA 
CUP 2016 organizowanego w dniach 10-12 czerwca 
2016 r. 

nie 7 000,- 

 



 
 

 

 

Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu maju 2016 r. 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu  

Numer umowy/ 
znak sprawy 

Data zawarcia 
umowy 

Okres 
obowiązywania/ 
realizacji umowy 

Nazwa podmiotu z którym 
zawarto umowę 

Przedmiot umowy 

Współfinansowanie 
ze środków 

zewnętrznych 
tak/nie 

Wartość 
umowy brutto 

(PLN) 

OKS. 30 maja 2016 r. 
2 czerwca 

2016 
Marian Kazimirczyk 

Sędziowanie turnieju piłki koszykowej 

podczas VIII Powiatowych Dni Sportu 
nie 100,- 

OKS. 
30 maja 2016 r. 01-02 czerwca 

2016 
Marcin Żyłka 

Sędziowanie turnieju piłki nożnej podczas 

VIII Powiatowych Dni Sportu 
nie 200,- 

OKS 30 maja 2016 r. 
01-02 czerwca 

2016 
Krzysztof 

Filiczkowski 

Sędziowanie turnieju piłki siatkowej 

podczas VIII Powiatowych Dni Sportu nie 200,- 

OKS 30 maja 2016 r. 
01-02 czerwca 

2016 Mirosław Żyłka 
Sędziowanie turnieju piłki nożnej podczas 

VIII Powiatowych Dni Sportu nie 200,- 

OKS 30 maja 2016 r. 
01-02 czerwca 

2016 Michał Osmęda 
Sędziowanie turnieju piłki siatkowej 

podczas VIII Powiatowych Dni Sportu nie 200,- 

OKS 30 maja 2016 r. 2 czerwca 

2016 
Krzysztof Bonisławski 

Sędziowanie turnieju piłki koszykowej 

podczas VIII Powiatowych Dni Sportu nie 100,- 

OKS.273.9.201

6 
30 maja 2016 r. 17-19 czerwca 

2016 r. 

Przewozy Autokarowe 

„LIPNICKI” 

Usługa transportowa wolontariuszy i 

opiekunów z Powiatu Ostródzkiego na 

Ogólnopolską Galę Wolontariatu w 

Prudniku 

nie 2 990,- 

 



 
 

Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu maju  2016 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.2150.8.2016 25.05.2016 r. 
25.05.2016 r. – 
27.05.2016 r. 

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

160,00 zł 

 



 
 

Rejestr umów zawartych przez Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu maju 2016 r. 

Wydział/Jednostka Organizacyjna: Zarząd Dróg Powiatowych 

 

Numer umowy/ 

znak sprawy 

Data 

zawarcia 

umowy 

Okres 

obowiązywania/ 

realizacji 

umowy 

Nazwa podmiotu z którym zawarto 

umowę 
Przedmiot umowy 

Wartość umowy 

brutto (PLN) 

262.5.2016.MT 

ZDP Ostróda 
09.05.2016 20.06.2016 

STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 

10, 05-800 Pruszków Wzmocnienie nawierzchni ulicy Czarnieckiego  381 254,93 

262.6.2016.MT 

ZDP Ostróda 
17.05.2016 10.07.2016 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

„ZIEJA” Ryszard Zieja, ul. Fabryczna 9, 

18-400 Łomża 

Wykonanie zamówienia uzupełniającego do zamówienia 

podstawowego pn. Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 

1203 N Wilnowo – Mostkowo – Jonkowo - Gutkowo 

131 610,00 

 



 
 

Rejestr umów zawartych przez Skarb Państwa oraz Powiat Ostródzki w miesiącu MAJ 2016 r. 

Wydział/Jednostka Organizacyjna: WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I EWIDENCJI GRUNTÓW 

Numer umowy 

/ znak sprawy 

Data 

zawarcia 

umowy 

Okres 

obowiązywania 

/realizacji 

umowy 

Nazwa podmiotu, z którym 

zawarto umowę 
Przedmiot umowy 

Wartość umowy 

brutto (PLN) 

GN.273.16.2016.MI 
/ 

GN.272.16.2016.MI 
23.05.2016r. 

Do dnia 
15.07.2016r.  

SIGMA  
Centrum Wyceny   
i Zarządzania Nieruchomościami 
Karolina Pułym -Mroziewska 
ul. Srebrna 4/22,  
10-698 Olsztyn 

Sporządzenie 37 operatów szacunkowych (łącznie 43 działki) 
określających wartość rynkową prawa własności nieruchomości 
położonych w gminie Małdyty oraz mieście Ostróda, w związku z 
aktualizacją opłat rocznych za prawo użytkowania wieczystego. 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wyceny stanowi 
załącznik Nr 3 do niniejszego sondażu cenowego. Dla 
nieruchomości położonych w gminie Małdyty (w tabeli wiersze 1 
– 17) należy dodatkowo obliczyć wartość rynkową prawa 
użytkowania wieczystego, w celu ustalenia opłaty z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości. 

5350,00 zł 

GN.273.15.2016.LN 
/ 

GN.272.15.2016.LN 
23.05.2016r. 

Do dnia 
10.06.2016r. 

FAKTOR Sp. z o.o. Łukasz Żuk 
ul. Towarowa 9 
10-416 Olsztyn 

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość 
rynkową nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie nr 
9 miasta Ostróda, oznaczonej według ewidencji gruntów i 
budynków jako działka nr 15/1 o pow. 0,1187 ha, uregulowanej w 
księdze wieczystej KW Nr EL1O/00005220/6, zabudowanej 
budynkiem administracyjnym oraz zespołem garaży, w związku              
z aktualizacją i ustaleniem opłat z tytułu trwałego zarządu ww. 
nieruchomością. Wycenie podlegają grunt i budynki usytuowane 
na gruncie, a także wartość nakładów poniesionych przez 
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie na remont i 
rozbudowę budynku administracyjnego. 

1783,50 zł 

GN.273.14.2016.MI 
/ 

GN.272.12.2016.MI 
04.05.2016r. 

do dnia 
27.06.2016r.  

MAT - BUD Technik Budownictwa 
Mateusz Wiśniewski 
ul. Kornatki 7A 
13-300 Nowe Miasto Lubawskie 

Wykonanie rozbiórki budynku usytuowanego na działce 
położonej w obrębie Nr 4 miasta Ostróda, gmina Ostróda 
oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako 
działka Nr 1/1 o pow. 0,0122 ha, uregulowanej w księdze 
wieczystej Nr EL1O/00032855/4. Przedmiot umowy obejmuje 
ponadto wykonanie wszelkich prac pomocniczych i 
towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji 
przedmiotu zamówienia, w szczególności: 
- wykonanie ogrodzenia terenu rozbiórki; 
- rozebranie budynku usytuowanego na działce Nr 1/1 przy ul. 
Olsztyńskiej 5A w Ostródzie; 

12 500,00 zł 



 
 

- wywiezienie materiału rozbiórkowego i zagospodarowanie we 
własnym zakresie materiału z odzysku;  
- zasypanie wykopów po rozbiórce fundamentów gruntem 
mineralnym bez zanieczyszczeń; 
- uporządkowanie, oczyszczenie i wyrównanie terenu po 
zakończeniu robót; 
- sporządzenie mapy powykonawczej. 
Szczegółowy zakres robót określono w przedmiarze robót / 
załącznik nr 3/ 
 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu 
niniejszego zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, 
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi 
przepisami i normami oraz specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót. 

 

 


