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

P.273.112.2017

Data zawarcia
umowy

Okres
obowiązywania/
realizacji umowy

18.10.2017

15.12.2017

Nazwa podmiotu z którym
zawarto umowę
Agencja ReklamowoWydawnicza „Flesz” S.C.

Przedmiot umowy
Wykonanie projektu, wydruk, oprawa i dostawa
kalendarzy książkowych PANORAMA POWIATU
OSTRÓDZKIEGO 2017, w nakładzie 400 egzemplarzy.

Współfinansowanie
ze środków
zewnętrznych
tak/nie
nie

Wartość
umowy brutto
(PLN)
20 790,00

Rejestr umów zawartych przez Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu październiku 2017 r.
Wydział Rozwoju Lokalnego

Numer umowy/
znak sprawy

RL.273.26.2017

RL.042.3.35.2017

RL.042.34.2017

Data
zawarcia
umowy

20.10.2017

20.10.2017

20.10.2017

Okres
obowiązywania/
realizacji umowy

20.10 -25.11.2017

20.10.2017 –
31.10.2017

20.10.2017 –
31.10.2017

Współfinansowanie
Nazwa podmiotu z którym
zawarto

Przedmiot umowy

umowę

ze środków

Wartość umowy

zewnętrznych
tak/nie

brutto (PLN)

EL –TRANS, Michał
Antochowski, ul.
Bursztynowa 23 ,
Wałdowo, 14-100
Ostróda

Usługa przewozu 11 osób wraz z
bagażami wyjeżdzających na staż
zawodowy do Hiszpanii na trasie
Ostróda –Lotnisko Warszawa Modlin Ostróda

TAK

1880,00

Marzena Światła –
Zakrzewska

Przeprowadzenie zajęć z przygotowania
pedagogicznego dla 10 uczestników
projektu „Budujmy swoją przyszłość” –
zagraniczne staże zawodowe –grupa
hiszpańska

TAK

500,92 zł (w tym
składki płatnika)

Przeprowadzenie zajęć z przygotowania
kulturowego dla 10 uczestników projektu
„Budujmy swoją przyszłość” –
zagraniczne staże zawodowe –grupa
hiszpańska

Tak

500,92 zł (w tym
składki płatnika)

Dostawa materiałów promocyjnych na
potrzeby realizacji projektu pn.
„Modernizacja, rozbudowa i
doposażenie budynku PZOZ w
Ostródzie S.A. dla potrzeb bloku
operacyjnego”

TAK

271,40

Anna Rutkiewicz,

RL.273.22.2017

09.10.2017

14 dni od dnia
podpisania umowy

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-HandlowoUsługowe Janusz Ciosek
Wielka Reklama, ul.
Wojska Polskiego 45, 98300 Wieluń

RL.273.25.2017

18.10.2017

18.10.2017 –
31.07.2019 r.

Bożena Łaszkiewicz

Pełnienie funkcji Specjalisty ds.
monitoringu i ewaluacji projektu
Mechatronik przyszłości

TAK

28 050,00 (w tym
składki płatnika)

RL.273.29.2017

25.10.2017

21 dni od dnia

WSI Warszawska Sp. z
o.o., 05-080 Izabelin –

Dostawa ubrań roboczych na potrzeby
realizacji projektu pn. „Mechatronik

TAK

12 373,80

podpisania umowy

RL.273.31.2017

RL.273.28.2017

30.10.2017

27.10.2017

10 dni od dnia
podpisania umowy

14 dni od dnia
podpisania umowy

Mościska, ul. 3 – go Maja
101/103
Przedsiębiorstwo
Hurtowo-Detaliczne
"Książnica Polska" Sp. z
o.o., Plac Jana Pawła II
2/3, 10-959 Olsztyn
AZAS Biegli Rewidenci
Sp. z o.o.
Al. Wojska polskiego
65/66, 10-292 Olsztyn

przyszłości”

Dostawa materiałów szkoleniowych na
potrzeby realizacji projektu pn.
„Mechatronik przyszłości”

TAK

2 345,00

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego
przed zakończeniem okresu trwałości
projektu „Rewitalizacja budynku
powojskowego na nowoczesne Centrum
Użyteczności Publicznej w Ostródzie
przy ulicy Jana III Sobieskiego”

NIE

1 860,00

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

GN.273.33.2017.DB
/
GN.272.32.2017.DB

GN.273.34.2017.MI
/
bez sondażu

Data
zawarcia
umowy

2017-10-05

2017-10-10

Okres
obowiązywania/
realizacji umowy

2017-10-18

2017-10-23

Nazwa podmiotu z którym
zawarto umowę

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

Przedsiębiorsatwo
Transportowo - Sprzętowe
Jerzy Szulc
Jurski 64a, 14-300 Morąg

Przedmiot umowy
Wykonanie operatu szacunkowego określającego
wartość rynkową niezabudowanej nieruchomości
położonej w obrębie Nr 1 m. Ostróda, przy ul. 3-go
Maja, oznaczonej wg ewidencji gruntów i budynków
jako działka nr 159/12 o pow. 0,0163 ha,
uregulowanej w księdze wieczystej Nr
EL1O/00034738/2, w związku z zamiarem
przeznaczenia jej do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej, na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej,
położonej przy ul. 3- go Maja 28, oznaczonej wg
ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 141 o
pow. 0,0649 ha, regulowanej w księdze wieczystej nr
EL1O/00005297/6
Wykonania remontu przepustu drogowego w drodze
gruntowej stanowiącej działkę położoną w obrębie
Wilamowo, gmina Małdyty, oznaczoną w operacie
ewidencji gruntów i budynków Nr 239/2 o pow. 0,34
ha. Remont polega na wykopaniu dotychczasowego
przepustu wykonanego z kamieni oraz ułożenie
nowego przepustu poprzez ułożenie kanału z rur
kanalizacyjnych typu PVC
o średnicy 600 mm,
obsypaniu tak ułożonej rury kruszywem,
zagęszczenie miejsca wykonania nowego przepustu
oraz rozplantowanie powierzchni gruntu wokół
terenu na którym prowadzono prace remontowe.
Ponadto Wykonawca dokona remontu nawierzchni
drogowej w dwóch fragmentach drogi traktowanych

Współfinansowanie
ze środków
zewnętrznych
tak/nie

Wartość
umowy brutto
(PLN)

NIE

320,00 zł

NIE

8 976,77 zł

punktowo poprzez wypełnienie powstałych ubytków
warstwą kruszywa.

GN.273.35.2017.LN/
GN.272.34.2017.LN

GN.273.36.2017.MI
/
GN.272.33.2017.MI

GN.273.37.2017.LN/
GN.272.35.2017

GN.273.38.2017.IJ
/
GN.272.30.2017.IJ

2017-10-17

2017-10-16

2017-10-24

2017-10-30

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

Wycena nieruchomości Skabu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze przetarguStębark, gmina Grunwald, działki 281/3, 281/4,
281/5

nie

500,00 zł

2017-10-31

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

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego
wartość rynkową prawa własności zabudowanej
nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie
Stare Kiełkuty, gmina Małdyty, oznaczonej w
operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka
Nr 14/43 o pow. 0,4073 ha, uregulowanej w księdze
wieczystej Nr EL2O/00034700/4, w związku ze
sprzedażą w trybie przetargowym.

NIE

1 460,00 zł

2017-11-10

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

Wycena dwóch lokali mieszkalnych Skarbu Państwa
- obręb nr 6 miasta Ostóda, ul. Zamkowa 2, działka
nr 22/3

nie

700,00 zł

NIE

4 821,60 zł

2017-10-31

2017-09-12

Geogroup
Marek Szostek
ul. Pocztowa 8, 14-106
Szyldak

Wznowienie 8 punktów granicznych nieruchomości
położonej B33:L33w obrębie Liwa, gmina Miłomłyn,
oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i
budynków jako działka nr 328/1 o pow. 0,20 ha,
uregulowanej w księdze wieczystej Nr
EL1O/00001739/9 wraz z obliczeniem powierzchni
działki z dokładnością do 1 m2, w związku z
przeznaczeniem ww. gruntu do zwrotu na rzecz
właścicieli budynków usytuowanych na
przedmiotowym gruncie i wznowienia 6 punktów
granicznych nieruchomości położonej w obrębie
Brzeźno Mazurskie, gmina Dąbrówno, oznaczonej w
operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka
nr 29/1 o pow. 0,30 ha, uregulowanej w księdze

wieczystej Nr EL1O/00044166/4 wraz z obliczeniem
powierzchni działki z dokładnością do 1 m2, w
związku z przeznaczeniem ww. gruntu do zwrotu na
rzecz aktualnego użytkownika działki, ponieważ
nieruchomość obciążona jest prawem dożywotniego
użytkowania.

GN.273.39.2017/bez
sondażu

2017-10-31

2017-11-02

Wycinka i pelęgnacja drzew
Eugeniusz Obrębski
Ostrowin 33a, 14-106
Szyldak

Wycięcie złamanego drzewa owocowego,
znajdującego się na nieruchomości Skarbu Państwa,
położonej w obrębie nr 8 miasta Ostróda,
oznaczonej według ewidencji gruntów i budynków
jako działka nr 358/3, w bezpośrednim sąsiedztwie z
siedzibą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
w Ostródzie, a także do uprzątnięcie połamanych
gałęzi drzewa, znajdujących się na terenie Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych oraz złożenie drzewa po
wycince na ww. działce Skarbu Państwa.

nie

324,00 zł

Wydział Techniczno- Inwstycyjny
Data zawarcia
umowy

Okres
obowiązywania/
realizacji umowy

TI.273.10.2017

19.10.2017 r.

19.10.2017 r. –
18.11.2017 r.

TI. 273.11.2017

25.10.2017 r,

25.10.2017 r. –
25.11.2017 r.

Numer umowy/
znak sprawy

Nazwa podmiotu z którym
zawarto umowę
EATON POWER QUALITY S.A.
Oddizła w Polsce
Ul. Krakowiaków 34
02-255 Warszawa
Usługi Elektryczne i
Elektorniczne
Stanisław Napiórkowski
Ul. Żeromskiego 17/14
82-200 Malbork

Przedmiot umowy

Wartość
umowy brutto
(PLN)

Świadczenie usług opieki serwisowej nad zasilaczem awaryjnym UPS
zainstalowanym w Starostwie Powiatowym w Ostródzie.

2 817,93

Wykonanie pomiarów stanu przeciwpożarowych wyłączników prądu w
budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu
Ostródzkiego.

2 800,00

