Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu czerwcu 2016r.
Wydział Komunikacji i Transportu
Numer umowy/
znak sprawy

KT.272.1/2016

Data zawarcia
umowy

Okres
obowiązywania/
realizacji umowy

Nazwa podmiotu z którym
zawarto umowę

20.06.2016r.

01.07.2016r.31.12.2017r. lub
do wyczerpania
kwoty
wynagrodzenia
Dostawcy

Firma „Derpol” Sp. z o.o.
ul. Inflancka 5/81
00-189 Warszawa

Przedmiot umowy

Współfinansowanie
ze środków
zewnętrznych
tak/nie

Wartość
umowy brutto
(PLN)

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych

nie

147 517,50 zł

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

Data zawarcia
umowy

2 czerwca 2016 r.

Okres
obowiązywania/
realizacji umowy

3 czerwca 2016 r.

Nazwa podmiotu z którym
zawarto umowę

Andrzej Szeniawski

Przedmiot umowy

Współfinansowanie
ze środków
zewnętrznych
tak/nie

Wartość
umowy brutto
(PLN)

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych mających na
celu opracowanie ostatecznej wersji Uchwały Rady
Powiatu w Ostródzie w sprawie Strategii
Edukacyjnej Powiatu Ostródzkiego na lata 20162023

nie

1 190,-

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

TI.273.8.2016 /
TI.272.8.2016

Data zawarcia
umowy

13.06.2016r.

Okres
obowiązywania/
realizacji umowy

Nazwa podmiotu z którym
zawarto umowę

Przedmiot umowy

13.07.2016r.

Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
„SKRAWMET” S.J.
W. Olejniczak, S. Solka,
J. Stachurski
ul. Wróblewskiego 2
09-200 Sierpc

Dostawa oraz montaż mebli do archiwum
zlokalizowanego w budynku Starostwa Powiatowego
oddziału zamiejscowego w Morągu.

Współfinansowanie
ze środków
zewnętrznych
tak/nie

NIE

Wartość
umowy brutto
(PLN)

20 457,36 zł

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

Data zawarcia
umowy

Okres obowiązywania/
realizacji umowy

AN.273.7.2016

24.06.2016 r.

150 dni od dnia
podpisania umowy

ZP.272.RL.5.2016

30.06.2016 r.

Od dnia przekazania
terenu budowy do dnia
31.10.2017 r.

Nazwa podmiotu
z którym zawarto
umowę
POLBIS AUTO Sp. z o.o.,
ul. Partyzantów 26
10-526 Olsztyn
Warmińskie
Przedsiębiorstwo
Budowlane „ROMBUD”
Sp. z o.o., ul. Lubelska
37C, 10-408 Olsztyn

Przedmiot umowy

Współfinansowanie
ze środków
zewnętrznych
tak/nie

Wartość
umowy brutto
(PLN)

Dostawa fabrycznie nowego 5-cio osobowego
samochodu dla potrzeb Starostwa Powiatowego
w Ostródzie.

nie

129.077,00 zł

Budowa pawilonu rehabilitacyjnego dla potrzeb
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Szymanowie.

tak

2.005.649,66 zł

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

Data zawarcia
umowy

Okres
obowiązywania/
realizacji umowy

Nazwa podmiotu z którym
zawarto umowę

P.273.46.2016

13.06.2016

30 dni od dnia
podpisania
umowy

„SIM KOŁO” Sp. z o.o.

24.06.2016
26.06.2016

PHU „Martom – Traveland”
spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością
Hotel
Anders z siedzibą w Starych
Jabłonkach

P.273.49.2016

14.06.2016

–

Przedmiot umowy
Dostawa gadżetów promocyjnych na rzecz Powiatu
Ostródzkiego zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia oraz formularzem cenowym
Określenie wzajemnych zobowiązań Zleceniodawcy
i Organizatora przy organizacji i promocji
międzynarodowego turnieju Zawodów Pucharu
Świata Footvolley World Tour 2016, które odbędą
się w dniach 24-26 czerwca 2016 roku na terenie
Hotelu Anders w Starych Jabłonkach

Współfinansowanie
ze środków
zewnętrznych
tak/nie

Wartość
umowy brutto
(PLN)

nie

55 229,46

nie

12 500,-

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

GN.273.17.2016.DB

GN.273.19.2016.DB

GN.273.18.2016.MI
/
bez sondażu

Data zawarcia
umowy

01.06.2016 r.

01.06.2016r.

01.06.2016r.

Okres
obowiązywania/
realizacji umowy

Nazwa podmiotu z którym
zawarto umowę

Przedmiot umowy
Wykonanie operatów szacunkowych określających
wartość rynkową niezabudowanych nieruchomości
położonych w obrębie Złotna, w gm. Morąg,
oznaczonych jako działki nr 121/1 i 121/2 w związku
z przeznaczeniem ich do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Współfinansowanie
ze środków
zewnętrznych
tak/nie

Wartość
umowy brutto
(PLN)

nie

560,00 zł

do dnia
13.06.2016r.

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

do dnia
20.06.2016r.

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

Wykonanie operatów szacunkowych określających
wartość rynkową zabudowanych nieruchomości
położonych w m. Dobrocin, w obrębie Stare Kiełkuty,
gm. Małdyty oznaczonych jako działki nr 6/43, 6/48 i
6/84 w związku z przeznaczeniem ich do sprzedaży w
drodze przetargu.

nie

720,00 zł

Dezynsekcja, Dezynfekcja,
Deratyzacja i Odkażanie
Adam Szulwic
ul. Ustronie 15, 87-300
Brodnica

Zwalczenie
barszczy
kaukaskich
(barszcz
Sosnowskiego) na działce stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w obrębie Stare Kiełkuty,
gmina Małdyty, oznaczonej w operacie ewidencji
gruntów i budynków Nr 14/38 o pow. 1,6593 ha,
uregulowanej
w
księdze
wieczystej
Nr
EL2O/00032791/4,
poprzez
wykonanie
następujących czynności:
- inwentaryzację płatów lub osobników w obrębie
ww. działki ewidencyjnej,
- dobór optymalnych metod zwalczania,
- zniszczenie żywych osobników optymalnymi
metodami, dobranymi do warunków lokalnych,
- zebranie, wywóz oraz bezpieczna utylizacja
biomasy pozostałej po niszczeniu,
- oprysk korzeni pozostałych po niszczeniu, w celu
ich wysuszenia i zapobieżenia rozsiewaniu się

nie

1200,00 zł

do dnia
01.06.2016r.

GN.273.20.2016.MI
/
GN.272.20.2016.MI

GN.273.23.2016.MI
/
GN.272.22.2016.MI

3.06.2016r.

do dnia
20.06.2016r.

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

13.06.2016

do dnia
24.06.2016r.

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

kolejnych osobników.
Sporządzenie 2 operatów szacunkowych
określających wartość rynkową:
1) prawa własności nieruchomości położonej w
obrębie Sambród, gmina Małdyty oznaczonej w
operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka
Nr 42/2 o pow. 0,02 ha, uregulowanej w księdze
wieczystej Nr EL2O/00031436/1, w związku z
przeznaczeniem przedmiotowej nieruchomości do
sprzedaży,
2) służebności przesyłu, w związku z projektowaną
budową sieci wodociągowej o łącznej długości 260,5
metrów, zlokalizowaną na nieruchomości położonej
w obrębie Koszajny, gmina Małdyty, oznaczonej w
operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki
Nr 131 o pow. 1,74 ha i Nr 134 o pow. 0,89 ha,
uregulowanej w księdze wieczystej Nr
EL2O/00031295/0.
Sporządzenie 2 operatów szacunkowych
określających wartość rynkową:
1) prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości położonej w obrębie
Żabi Róg, gmina Morąg oznaczonej w operacie
ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr
442/12 o pow. 16,1605 ha, uregulowanej w księdze
wieczystej Nr EL2O/00033446/8, w związku ze
sprzedażą, w trybie bezprzetargowym, prawa
użytkowania wieczystego na rzecz dotychczasowych
użytkowników wieczystych,
2) prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości położonej w obrębie
Bogaczewo, gmina Morąg oznaczonej w operacie
ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr
130/24 o pow. 0,0605 ha, uregulowanej w księdze
wieczystej Nr EL2O/00027108/2, w związku ze
sprzedażą, w trybie bezprzetargowym, prawa
użytkowania wieczystego na rzecz dotychczasowych
użytkowników wieczystych

nie

849,00 zł

nie

800,00 zł

