
Rejestr umów zawartych przez Skarb Państwa oraz Powiat Ostródzki w miesiącu LISTOPAD 2017 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 

Współfinansowanie 
ze środków 
zewnętrznych 
tak/nie 

Wartość 
umowy brutto 
(PLN) 

 
GN.273.40.2017.LN/ 
GN.272.37.2017.LN 

2017-11-03 2017-11-20 

Rzeczoznawca Majątkowy 

Michał Pisz 

ul. Polna 1B/7, 10-059 

Olsztyn 

Wycena nieruchomości Skarbu Państwa - miasto 

Ostróda obręb nr 6, działka nr 68 (zbycie w drodze 

przetargu), miasto Miłomłyn - działki nr 117/29-

117/39 ( aktualizacja opłaty rocznej z tytułu 

użytkowania wieczystego). 

nie 1 800,00 zł 

GN.273.41.2017.MI 

/ 

GN.272.36.2017.MI 

2017-11-06 2017-12-15 

Geodezja i Nieruchomości 

Krzysztof Orliński 

ul. Jana Pawła II 6/8, 14-100 

Ostróda 

Rozgraniczenie 8 punktów granicznych o numerach 

G-60054, G-60020, G-59969, G59967, G-59944, G-

59939, G59953 i G-59981 nieruchomości położonej 

w obrębie Boguchwały, gmina Miłakowo, oznaczonej 

w operacie ewidencji gruntów i budynków Nr 331/16 

o pow. 2,4965 ha, uregulowanej w księdze 

wieczystej nr EL2O/00029014/0  z nieruchomością 

sąsiednią położoną w obrębie Bogaczewo, gminie 

Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i 

budynków jako działka nr 355/4 o pow. 1264,4211 

ha  uregulowanej w księdze wieczystej nr 

EL2O/00031967/2. Rozgraniczenia dokonuje się w 

związku z doprowadzeniem do zgodności części 

kartograficznej ewidencji gruntów ze stanem 

faktycznym. 

NIE 2 800,00 zł 

GN.273.42.2017.MI 

/ 

GN.272.38.2017.MI 

2017-11-15 2017-11-30 
Usługi Geodezyjno - 

Kartograficzne 

Lech Branica 

Wznowienie 3 punktów granicznych o numerach  

1966, 1957 i 1961 działki położonej w obrębie Jurki, 

gmina Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji 

gruntów i budynków Nr 386/2 o pow. 0,0500 ha, dla 

NIE 1 000,00 zł 



ul. Kopernika 24, 14-310 

Miłakowo 

której prowadzona jest księga wieczysta nr 

EL2O/00008082/4. Wznowienia punktów 

granicznych dokonuje się w związku z koniecznością 

wskazania położenia drogi Skarbu Państwa 

podmiotowi wykonującemu remont ww. drogi 

GN.273.43.2017.MI 

/ 

bez sondażu 

2017-11-29 2017-12-15 

Przedsiębiorstwo 

Transportowo - Sprzętowe 

Jerzy Szulc 

Jurki 64a, 14-300 Morąg 

Wykonania remontu drogi gruntowej Skarbu 

Państwa, stanowiącej działkę położoną w obrębie 

Jurki, gmina Morąg, oznaczoną w operacie ewidencji 

gruntów i budynków Nr 386/2 o pow. 0,05 ha. 

Remont polega na wyrównaniu powierzchni 

przedmiotowej drogi gruntowej, nawiezieniu 

materiału zapewniającego znaczne zwiększenie jej 

nośności (pospółki w ilości około 40 m3), wykonaniu 

profilowania i wyrównaniu tak powstałej 

powierzchni drogi gruntowej równiarką samojezdną 

(około 440 m2) oraz zagęszczeniu nowo powstałej 

nawierzchni drogowej. 

NIE 4 000,00 zł 

       

 

  



Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu listopad 2017 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.273.124.2017 20.11.2017 r. 
od 20.11.2017 r. 
do 15.12.2017 

Wydawnictwo Mazurskie 
ul. Nowowiejska 29 

11-500 Giżycko 

Opracowanie projektu graficznego, druk oraz 
dostawa do Starostwa Powiatowego w Ostródzie 
kalendarza trójdzielnego, ściennego na rok 2018, w 
nakładzie 200 sztuk. 

nie 1 697,40 

 

  



Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu listopad 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 

Współfinanso

wanie  

ze środków 

zewnętrznych 

tak/nie 

Wartość umowy brutto (PLN) 

MMPB/PO/25/10/2017 02.11.2017 r. 
od 05.12.2017r. 

do 04.12.2019r. 

Multimedia Polska Biznes S.A.  

ul. Koszykowa 61 B; 00-667 Warszawa 

 

Usługa radia i telewizji kablowej  

nie 44,28 zł brutto/m-c 

AN.273.13.2017/1-1 22.11.2017r. 
od 01.01.2018r. 

do 31.12.2018r. 

GRUPA WM Sp. z o.o. 

Ul. Tracka 5; 10-364 Olsztyn 

 

 

 

 

 

 

 

Publikacja prasowa ogłoszeń i artykułów w tygodniku 

o zasięgu lokalnym (kolportowanym na terenie 

całego powiatu ostródzkiego) 

 

 

 

 

 

 

 

nie 

1)798 zł brutto/1 ogł. o pow. ok. 380,00 cm2 

2)399 zł brutto/1 ogł. o pow. ok. 190 cm2 

3)315 zł brutto/1 ogł. o pow. ok. 150 cm2 

4)126 zł brutto/1 ogł. o pow. ok. 60 cm2 

5)105 zł brutto/1 ogł. o pow. ok. 50 cm2 

6)117,60 zł brutto/1 ogł. o pow. ok. 56 cm2 

7)56,51 zł brutto/1 ogł. o pow. ok. 26,91 cm2 

8)409,50 zł brutto/1 ogł. ¼ strony o pow. ok. 195 cm2 

9)819 zł brutto/1 art. ½ strony o pow. ok. 150 cm2 

10)1638 zł. brutto/1 art. 1 stronicowy 



11)117,60 zł. brutto/1 kondolencje o pow. ok. 56,00 cm2 

12)58,80 zł. brutto/1 kondolencje o pow. ok. 28,00 cm2 

13)798 zł. brutto/1 życzenie o pow. ok. 380 cm2 

14)409,50 zł. brutto/ 1 życzenia ¼ strony o pow. 195 

cm2 

15)409,50 zł. brutto/ 1 plakat ¼ strony o pow. 195 cm2 

16) 0,17 zł. brutto/ 1 strona formatu A4 (wkład 

do gazety) 

AN.273.13.2017/1-2 

 

22.11.2017r. 

od 01.01.2018r. 

do 31.12.2018r. 
GRUPA WM Sp. z o.o. 

Ul. Tracka 5; 10-364 Olsztyn 

Publikacja prasowa ogłoszeń i artykułów w tygodniku 

o zasięgu lokalnym (kolportowanym na terenie 

całego powiatu ostródzkiego) 

 

nie 

1)126,00 zł brutto/1 ogł. o pow. ok. 60,00 cm2 

2)56,51 zł brutto/1 ogł. o pow. ok. 26,91 cm2 

AN.273.13.2017/2-1 

 

22.11.2017r. 

od 01.01.2018r. 

do 31.12.2018r. 

AGORA S.A. 

Ul. Czerska 8/10; 00-732 Warszawa 

Publikacja prasowa ogłoszeń i artykułów w dzienniku 

o zasięgu regionalnym (kolportowanym na terenie 

całego województwa warmińsko-mazurskiego) 

 

nie 

1)68,34 zł brutto/1 ogł. o pow. ok. 60,00 cm2 

2)32,77 zł brutto/1 ogł. o pow. ok. 26,91 cm2 

3) 285,71 zł. brutto/ 1 ogł. ¼ strony 

4) 546,14 zł. brutto/ 1 art. ½ strony 

5) 1107,00 z. brutto/ 1 art. 1 stronicowy 

AN.273.13.2017/2-2 

 

22.11.2017r. 

od 01.01.2018r. 

do 31.12.2018r. AGORA S.A. 

Ul. Czerska 8/10; 00-732 Warszawa 

Publikacja prasowa ogłoszeń i artykułów w dzienniku 

o zasięgu regionalnym (kolportowanym na terenie 

całego województwa warmińsko-mazurskiego) 

 

nie 

1)68,34 zł brutto/1 ogł. o pow. ok. 60,00 cm2 

2)32,77 zł brutto/1 ogł. o pow. ok. 26,91 cm2 

 

AN.273.13.2017/3 

 

22.11.2017r. 

od 01.01.2018r. 

do 31.12.2018r. Infor Biznes Sp. z o.o. 

Ul. Okopowa 58/72; 01-042 Warszawa 

Publikacja prasowa ogłoszeń i artykułów w dzienniku 

o zasięgu ogólnopolskim 

 

nie 

1)293,23 zł brutto/1 ogł. o pow. ok. 80,00 cm2 

2)197,27 zł brutto/1 ogł. o pow. ok. 53,82 cm2 

3) 4305 zł. brutto/ 1 art. 1 stronicowy 



 

  

AN.273.14.2017 29.11.2017r. 

14 dni od dnia 

podpisania 

umowy 

ESKAN Ewa Kantowicz, Sławomir 

Kantowicz 

Ul. Kromera 8/28; 10-130 Olsztyn 

Dostawa kserokopiarki dla Starostwa Powiatowego 

w Ostródzie 
nie 5 904,00 zł. brutto 



Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu listopadzie 2017 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 

Współfinansowani
e ze środków 
zewnętrznych 

tak/nie 

Wartość 
umowy 

brutto (PLN) 

OKS.4370.  .2017 
27 listopada 2017 r.  27 listopada 2017 r. Bożena Bohdziewicz 

Udział w charakterze eksperta w pracach Komisji 

Egzaminacyjnych powołanych przez Zarząd Powiatu w 

Ostródzie, które przeprowadzą egzaminy dwóch nauczycieli 

ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 

mianowanego 

nie 70,- 

OKS.4370.  .2017 
27 listopada 2017 r.  27 listopada 2017 r. Halina Pasternacka 

Udział w charakterze eksperta w pracach Komisji 

Egzaminacyjnych powołanych przez Zarząd Powiatu w 

Ostródzie, które przeprowadzą egzaminy dwóch nauczycieli 

ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 

mianowanego 

nie 70,- 

 

  



Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu listopad 2017 r. 

Wydział Geodezji i Kartografii 

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) 

GK.273.1.2017 17.11.2017 r. 
17.11.2017 r. – 
05.02.2018 r. 

Przedsiębiorstwo Usług 
Geodezyjno-Kartograficznych       
„Gil-Mar” z siedzibą w Olsztynie,              
ul. Boenigka 34B/35 10-686 Olsztyn 

Dokonanie analizy oraz usunięcie 
nieprawidłowości i usterek w zadaniu nr 7- 
Przeprowadzenie modernizacji operatu 
ewidencji gruntów i budynków polegającej na 
uzupełnieniu bazy o budynki i lokale dla Gminy 
Łukta. 

Nie 14 950,00 zł 

GK.273.2.2017 17.11.2017 r. 
17.11.2017 r. – 
05.02.2018 r. 

Przedsiębiorstwo Usług 
Geodezyjno-Kartograficznych               
„Gil-Mar” z siedzibą w Olsztynie,                
ul. Boenigka 34B/35 10-686 Olsztyn 

Dokonanie analizy oraz usunięcie 
nieprawidłowości i usterek w zadaniu nr 8- 
Przeprowadzenie modernizacji operatu 
ewidencji gruntów i budynków polegającej na 
uzupełnieniu bazy o budynki i lokale dla Gminy 
Grunwald. 

Nie 16 400,00 zł 

 

  



Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu listopadzie 2017 r. 

 

Wydział Rozwoju Lokalnego 

 

  

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) 

RL.273.29.2017 14.11.2017  
21 dni od dnia 

podpisania umowy 

WSI Warszawska Sp. z o.o., 05-080 
Izabelin - Mościska, ul. 3 - go Maja 

101/103 

Dostawa ubrań roboczych na potrzeby realizacji 

projektu pn. „Mechatronik przyszłości” 
TAK 12 373,80 

Rl.273.32.2017/2  03.11.2017 
14 dni od dnia 

podpisania umowy 
Andrzej Leks ZERO Technologia Produkcji, 
01-494 Warszawa, ul. Sołtana 4/60 

Dostawa oprogramowania do kursu CAM dla 
uczestników projektu  pn. „Mechatronik przyszłości” 

TAK 9 800,00 

RL.273.32.2017/1 03.11.2017 
50 dni od dnia 

podpisania umowy 
FESTO sp z o. o., z siedzibą 05-090 Janki, 

ul. Mszczonowska 7 

Dostawa oprogramowania do kursów pneumatycznych 
i hydraulicznych w ramach projektu  pn. „Mechatronik 

przyszłości” 
TAK 46 051,20 

RL.273.34.2017 23.11.2017 
7 dni od dnia 

podpisania umowy 

K&M Spółka Jawna Radosław Mazurek, 
Wojciech Kluge ul. Hetmańska 3K, 82-300 

Elbląg 

Dostaw materiałów biurowych na potrzeby realizacji 
projektu pn. „Wizyta studyjna w Hiszpanii szansą na 
podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli” 

TAK 2 050,00 



Wydział Techniczno- Inwstycyjny 

Numer umowy/ 
znak sprawy 

Data zawarcia 
umowy 

Okres 
obowiązywania/ 
realizacji umowy 

Nazwa podmiotu z którym 
zawarto umowę 

Przedmiot umowy 
Wartość 
umowy brutto 
(PLN) 

TI.273.12.2017 10.11.2017 r. 
10.11.2017 r – 
10.12.2017 r. 

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

Wykonanie specyfikacji technicznej wykoania i odbioru robót dla 
termomodernizacji budynków internatu i stołówki ZSZiO w Morągu oraz 
szpitala w Ostródzie. 

5 289,00 

 


