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Rejestr umów zawartych przez Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu styczeń 2018 r. 

Biuro Zamówień Publicznych  

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) 

ZP.273.RL.9.2017/1 
ZP.272.9.2017 

03.01.2018 r. 

Szkolenie dla nauczycieli – 
78 h lekcyjnych w okresie 

od grudnia 2017 r. do 
lutego 2018 r.; szkolenie 

dla uczniów – 78 h 
lekcyjnych w okresie od 
lutego do maja 2018 r. 

FESTO Sp. z o.o. 
ul. Mszczonowska 7 

05-090 Janki k/Warszawy 

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń  
w ramach projektu pn. „Mechatronik 

przyszłości”, w zakresie części 1 – montaż, 
obsługa i eksploatacyjnych instalacji 

pneumatycznych. 

Tak 26.988,00 zł 

ZP.273.RL.9.2017/2 
ZP.272.9.2017 

 

03.01.2018 r. 

Szkolenie dla nauczycieli – 
42 h lekcyjne w okresie od 
grudnia 2017 r. do lutego 

2018 r.; szkolenie dla 
uczniów – 42 h lekcyjne  
w okresie od lutego do 

maja 2018 r. 

FESTO Sp. z o.o. 
ul. Mszczonowska 7 

05-090 Janki k/Warszawy 

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń  

w ramach projektu pn. „Mechatronik 

przyszłości”, w zakresie części 2 – 

projektowanie instalacji pneumatycznych z 

wykorzystaniem oprogramowania. 

 

Tak 14.532,00 zł 

ZP.273.RL.9.2017/3 
ZP.272.9.2017 

 

03.01.2018 r. 

Szkolenie dla nauczycieli – 
78 h lekcyjnych w 

miesiącach lipiec-sierpień 
2018 r.; szkolenie dla 

uczniów – 78 h lekcyjnych 
w okresie od września do 

grudnia2018 r 

FESTO Sp. z o.o. 
ul. Mszczonowska 7 

05-090 Janki k/Warszawy 

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń  

w ramach projektu pn. „Mechatronik 

przyszłości”, w zakresie części 3 – montaż, 

obsługa i eksploatacja instalacji 

hydraulicznych. 

Tak 

26.988,00 zł 

ZP.273.RL.9.2017/4 
ZP.272.9.2017 

 

03.01.2018 r. 

Szkolenie dla nauczycieli – 
14 h lekcyjnych w czerwcu 

2018 r.; szkolenie dla 
uczniów – 14 h lekcyjnych 

w styczniu 2019 r. 

FESTO Sp. z o.o. 
ul. Mszczonowska 7 

05-090 Janki k/Warszawy 

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń  

w ramach projektu pn. „Mechatronik 

przyszłości”, w zakresie części 4 – 

projektowanie instalacji hydraulicznych  

z wykorzystaniem oprogramowania.  

Tak 

4.844,00 zł 
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ZP.273.RL.9.2017/5 
ZP.272.9.2017 

 

03.01.2018 r. 

Szkolenie dla nauczycieli – 
126 h lekcyjnych w okresie 
od stycznia do marca 2019 
r.; szkolenie dla uczniów – 

126 h lekcyjnych od 
grudnia 2017 r. do stycznia 

2018 r. 

FESTO Sp. z o.o. 
ul. Mszczonowska 7 

05-090 Janki k/Warszawy 

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń  

w ramach projektu pn. „Mechatronik 

przyszłości”, w zakresie części 5 – 

programowanie sterowników PLC. 

 

Tak 
43.596,00 zł 

ZP.273.RL.9.2017/8 
ZP.272.9.2017 

 

03.01.2018 r. 

Szkolenie dla nauczycieli – 
20 h lekcyjnych w okresie 

od grudnia 2017 r. do 
stycznia 2018  r.; szkolenie 

dla uczniów – 20 h 
lekcyjnych w lutym 2018 r. 

PROCAD S.A. 
ul. Kartuska 215 
80-122 Gdańsk  

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń  

w ramach projektu pn. „Mechatronik 

przyszłości”, w zakresie części8 -  autodesk 

Inventor. 

 

Tak 
9.800,00 zł 

ZP.273.RL.9.2017/14 
ZP.272.9.2017 

 

03.01.2018 r. 
Szkolenie dla nauczycieli – 
24 h lekcyjne we wrześniu 

2018 r. 

Warmińsko-Mazurski 
Zakład Doskonalenia 

Zawodowego w Olsztynie 
ul. Mickiewicza 5 
10-548 Olsztyn  

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń  

w ramach projektu pn. „Mechatronik 

przyszłości”, w zakresie części 14 – szkolenie 

z kompetencji personalnych i społecznych.  

 

Tak 2.880,00 zł 

ZP.273.RL.9.2017/13 
ZP.272.9.2017 

 

24.01.2018 r. 

Szkolenie dla nauczycieli – 
30 h lekcyjnych w czerwcu 

2018 r.; szkolenie dla 
uczniów – 60 h lekcyjnych 

od stycznia do marca  
2018 r.  

Szkoła Językowa „4 
Languages” 

Nicolas Edwin Thomas 
Weatherill 

ul. Kolejowa 14 
14-100 Ostróda 

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń  

w ramach projektu pn. „Mechatronik 

przyszłości”, w zakresie części 13 – język 

angielski branżowy. 

 

Tak 
9.000,00 zł 

ZP.273.RL.9.2017/15 
ZP.272.9.2017 

 

24.01.2018 r. 
Szkolenie dla nauczycieli – 
16 h lekcyjnych w kwietniu 

2019 r. 

FESTO Sp. z o.o. 

ul. Mszczonowska 7 

05-090 Janki k/Warszawy 

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń  

w ramach projektu pn. „Mechatronik 

przyszłości”, w zakresie części 15 – 

programowanie robota MITSUBISHI. 

 

Tak 3.200,00 zł 

ZP.273.RL.9.2017/16 
ZP.272.9.2017 

 

24.01.2018 r. Szkolenie dla nauczycieli – 
16 h lekcyjnych w kwietniu 

2019 r. 

FESTO Sp. z o.o. 

ul. Mszczonowska 7 

05-090 Janki k/Warszawy 

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń  

w ramach projektu pn. „Mechatronik 

przyszłości”, w zakresie części 16 – 

programowanie robota przemysłowego 

ROBOTINO. 

 

Tak 
3.200,00 zł 

 



3 
 

 

Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu styczeń 2018 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.273.2.2018 18.01.2018 r. 
od 18.01.2018 r. 
do 31.01.2018 r. 

Polska Grafika Samochodowa 
ul. Łódzka 1 

14-100 Ostróda 

Wydruk oraz dostawa do Starostwa Powiatowego  
w Ostródzie  broszury - Biuletynu Informacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Powiatu Ostródzkiego, w nakładzie 5.000 sztuk”. 

nie 6 765,00 

P.273.3.2018 18.01.2018 r. 
od 18.01.2018 r. 
do 04.02.2018 r. 

Akcja Katolicka  
Archidiecezji Warmińskiej 

ul. Pieniężnego 22 
10-006 Olsztyn 

Promocja Powiatu Ostródzkiego podczas 20 Wenty 
Dobroczynnej Akcji Katolickiej na rzecz ośrodka 
PSONI Koło w Ostródzie. 

nie 3 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

P.273.5.2018 23.01.2018 r. 
od 23.01.2018 r. 
do 12.03.2018 r. 

Piotr Lisowski  
Pośrednictwo Ubezpieczeniowe 

Pilotowanie Wycieczek 

Usługa informatorska podczas targów turystycznych: 
Reisemesse Dresden, Holiday World Praha oraz  
ITB Berlin na stoisku prom   ocyjnym Powiatu 
Ostródzkiego w języku niemieckim, a także 
wykonanie usługi przewodnickiej dla oficjalnej 
delegacji Powiatu po mieście: Drezno, Praga oraz 
Berlin. 

nie 4 350,00 

Zlecenie 6718STZO 31.01.2018 r. 02.02.2018 r. 

„Grupa WM” Spółka z o.o.   
Oddział: Ostróda 

ul. Jana III Sobieskiego 3a/3 
ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Zlecenie insertu biuletynu informacyjnego Powiatu 
Ostródzkiego w Gazecie Ostródzkiej oraz Gazecie 
Morąskiej, w piątkowych wydaniach ww. tygodników, 
w dniu 02.02.2018 r.. 

nie 1 845,00 
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Rejestr umów zawartych przez Skarb Państwa oraz Powiat Ostródzki w miesiącu STYCZEŃ 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.273.1.2018.MI 
/ 

GN.272.2.2018.MI 

2018-01-09 2018-01-23 

Rzeczoznawca Majątkowy 

Michał Pisz 

ul. Polna 1B/7, 10-059 

Olsztyn 

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego 

wartość rynkową prawa własności niezabudowanej 

nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie 

Królewo, gmina Morąg, oznaczonej w operacie 

ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 212/1 

o pow. 0,1353 ha, uregulowanej w księdze 

wieczystej Nr EL2O/00002454/1, w związku ze 

sprzedażą w trybie przetargowym 

NIE 350,00 zł 

GN.273.2.2018.MI 

/ 

GN.272.1.2018.MI 

2018-01-12 2018-03-30 

Usługi Geodezyjno - 

Kartograficzne 

Lech Branica 

ul. Kopernika 24, 14-310 

Miłakowo 

Wznowienie: 

a) 5 punktów granicznych działki położonej w 

obrębie Kalnik, gmina Morąg, oznaczonej w operacie 

ewidencji gruntów i budynków Nr 616 o pow. 0,2123 

ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr 

EL2O/00000759/5. Wznowienia punktów 

granicznych dokonuje się w związku ze zwrotem 

przedmiotowej działki na rzecz aktualnych właścicieli 

budynków; 

b) 5 punktów granicznych działki położonej w 

obrębie Wielki Dwór, gmina Małdyty, oznaczonej w 

operacie ewidencji gruntów i budynków Nr 122/3 o 

pow. 0,16 ha, dla której prowadzona jest księga 

wieczysta Nr EL2O/00005681/2, z jednoczesnym 

obliczeniem powierzchni z dokładnością do 1 m2. 

Wznowienia punktów granicznych dokonuje się w 

związku ze zwrotem przedmiotowej działki na rzecz 

aktualnych właścicieli budynków; 

NIE 2 500,00 zł 
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c) 4 punktów granicznych działki położonej w 

obrębie Wielki Dwór, gmina Małdyty, oznaczonej w 

operacie ewidencji gruntów i budynków Nr 122/4 o 

pow. 0,43 ha, dla której prowadzona jest księga 

wieczysta Nr EL2O/00030265/5, z jednoczesnym 

obliczeniem powierzchni z dokładnością do 1 m2. 

Wznowienia punktów granicznych dokonuje się w 

związku ze zwrotem przedmiotowej działki 

pozostającej w dożywotnim użytkowaniu na rzecz jej 

użytkownika. 

GN.273.3.2018.MI 

/ 

GN.272.4.2018.MI 

2018-01-19 2018-02-02 

Rzeczoznawca Majątkowy 

Michał Pisz 

ul. Polna 1B/7, 10-059 

Olsztyn 

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego 

wartość rynkową prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości położonej 

w obrębie Nr 2 miasta Morąg, gmina Morąg, 

oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i 

budynków jako działka Nr 859/18 o pow. 0,0485 ha, 

uregulowanej w księdze wieczystej Nr 

EL2O/00034670/4, w związku z przekształceniem 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości. 

NIE 380,00 zł 

GN.273.4.2018.IJ 

/ 

GN.272.3.2018.IJ 

2018-01-23 2018-01-29 

 Rzeczoznawca Majątkowy 

Pani Karolina Pułym-

Mroziewska                                                                     

Plac Konsulatu Polskiego 1,                                                

10-532 Olsztyn,  

Sporządzenia operatu szacunkowego, określającego 

wartość rynkową nieruchomości położonej w obrębie nr 3 

Bynowo, gmina Miłomłyn, oznaczonej według ewidencji 

gruntów i budynków jako działki: nr 113/2 o pow. 0,0675 

ha,  nr 114/1 o pow. 0,0143 ha, nr 113/1 o pow. 0,0273 ha 

– uregulowanej w księdze wieczystej KW nr  

EL1O/00041753/5 w związku ze zbyciem przedmiotowej 

nieruchomości w trybie bezprzetargowym na poprawę 

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, 

stanowiącej działkę Nr 62 i na poprawę warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej 

działkę Nr 61/2 . 

NIE 580,00 zł 
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GN.273.5.2018.LN 

/ 

GN.272.7.2018.LN 

2018-01-29 2018-02-16 

Rzeczoznawca Majątkowy 

Michał Pisz 

ul. Polna 1B/7, 10-059 

Olsztyn 

Umowa dotyczy: 1  sporządzenia  14 operatów szacunkowych, 

określających wartość nieruchomości w celu ustalenia wysokości 

odszkodowań za grunty przejęte na cele realizacji inwestycji 

polegającej na budowie w mieście Ostróda, wiaduktu nad linią 

kolejową nr 353 Poznań- Skandawa wraz z przebudową układu 

komunikacyjnego drogowo-kolejowego – zgodnie z tabelą nr 1 

stanowiącą załącznik do niniejszej umowy. 

2. sporządzenia 34 protokołów oględzin nieruchomości (wraz z 

dokumentacją fotograficzną), które w związku z realizacją 

inwestycji wymienionej w ust. 1 zostały ujęte jako nieruchomości o 

ograniczonym sposobie korzystania - zgodnie z tabelą nr 2 

stanowiącą załącznik do umowy  

NIE 13 580,00 zł 
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Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu styczniu 2018 r. 

Wydział Techniczno Inwestycyjny  

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) 

TI.273.2.2018 23.01.2018 r. 
23.01.2018 – 
31.12.2018 r. 

MPEC Sp. z o.o. w Ostródzie 
Ul. Marszałka Piłsudskiego 21 
14-100 Ostróda 

Konserwacja węzła ciepłowniczego 
zamontowanego w budynku przy ul. Jana II 
Sobieskiego 5 w Ostródzie 

nie 1 476,00 zł 
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Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu styczniu  2018 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.2150.1.2018 16.01.2018 r. 
22.01.2018 r. – 
29.01.2018 r. 

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

657,60 zł 

AN.273.24.2017 05.01.2018r. od 05.01.2018r.  
do 31.12.2018r. ANRA Rafał Rogalski - Dywity Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Starostwa 

Powiatowego w Ostródzie w roku 2018 79 743,71 zł. brutto 

  

 


