
 

Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu kwiecień 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.5.2018/4 
ZP.272.RL.5.2018 

10.04.2018 r. 
180 dni od dnia 
przekazania 
terenu budowy  

Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe  
„TERC-BUD” Henryk Tercjak  
Grabinek 21 a 
14-106 Szyldak 

Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół 
Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 
Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej, zlokalizowanego w 
Morągu przy ul. Kujawskiej 1.  

Tak 601.532,36 zł 

 

 

 

  



Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu kwiecień 2018 r. 

Wydział Promocji 
 
 

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) 

P.273.38.2018 
3 kwietnia 

2018 r. 
od 03.04.2018 r.  
do 30.04.2018 r. 

Łukasz Karol Kalinowski 

Przygotowanie i produkcja oraz publikacja w lokalnej 
telewizji internetowej „Nasz Powiat TV” krótkich 
materiałów filmowych (tzw. „setek”) informujących  
o działaniach służb powiatu ostródzkiego w zakresie 
bezpieczeństwa - emitowanych na kanale 
www.youtube.com/channel przez WYKONAWCĘ,  
a przeznaczonych, m.in., do udostępniania na stronie 
internetowej powiatu i jego fanpage’u, w ramach 
działań zwiększających zasięg jego oddziaływania  
i częstotliwość odwiedzania strony. 

nie 1 375,00 

P.273.35.2018 
6 kwietnia 

2018 r. 
od 13.04.2018 r.  
do 15.04.2018 r. 

Warmińsko-Mazurskim 
Związkiem Tenisa 

Stołowego z siedzibą  
w Ostródzie,  

ul. Herdera 3/1,  
14-100 Ostróda 

Określenie wzajemnych przy organizacji i promocji 
podczas Międzynarodowych Mistrzostw Warmii  
i Mazur Juniorów i Kadetów w tenisie stołowym, które 
odbyły się w dniach 13-15.04.2018 r. w Hali Sportowo-
Widowiskowej OCSiR przy ul. Kościuszki 22A  
w Ostródzie. 

nie 2 000,00 

P.273.37.2018 
12 kwietnia 

2018 r. 
od 17.04.2018 r.  
do 18.04.2018 r. 

Zespół Szkół Zawodowych 
im. S. Petőfi, 

ul. Sportowej 1,  
14-100 Ostróda 

Zapewnienie kompleksowej organizacji cateringu  
w okresie od 17 do 18 kwietnia 2018 r., w wymiarze  
8 godzin/dziennie, w związku z kompleksową 
organizacją cateringu dla gości i pracowników stoiska 
promocyjnego Powiatu podczas trwania targów 
Mazury HoReCa w hali Expo Mazury  
w Ostródzie, obejmującą przygotowanie  
i dostarczenie potraw, produktów konsumpcyjnych, 
posiłków (serwis kawowy i kanapkowy oraz jedno 
ciepłe danie dziennie) oraz obsługę kelnerską z pełną 

nie 1 900,00 



zastawą stołową i dekoracją stołów, świadczona przez 
praktykantów. 

TS-
I.521.7.4.2018 

25 kwietnia 
2018 r. 

od 25.04.2018 r.  
do 30.09.2018 r. 

Województwo Warmińsko-
Mazurskie 

ul. Emilii Platter 1, 
10-562 Olsztyn 

Udzielenie pomocy finansowej Samorządowi 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 
dofinansowanie kosztów związanych z organizację 
konferencji pn. „Kształtowanie oferty turystycznej 
regionu Warmii i Mazur”. 

nie 2 000,00 

P.273.43.2018 
26 kwietnia 

2018 r. 
od 01.06.2018 r.  
do 03.06.2018 r. 

Ostródzkie Centrum Sportu  
i Rekreacji w Ostródzie, 

ul. Kościuszki 22 A, 
14-100 Ostróda 

Określenie wzajemnych zobowiązań przy organizacji  
V MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ 
CHŁOPCÓW U-12 OSTRÓDA CUP 2018 organizowanego 
w dniach 1-3 czerwca 2018 r. 

nie 10 000,00 

 

 

  



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

Współfinansowanie  
ze środków 

zewnętrznych 
tak/nie 

Wartość umowy brutto 
(PLN) 

AN.273.3.2018 03.04.2018r. 
od 03.04.2018r.  
do 31.12.2018r. 

Mechanika Pojazdowa  
Henryk Prusakowski - Ostróda 
 

Usługi w zakresie konserwacji i napraw 
samochodów służbowych Starostwa 
Powiatowego w Ostródzie 

nie 67,65 zł./ 1rg. brutto 

AN.273.4.2018 05.04.2018r. 
od 01.06.2018r. 
do 31.05.2021r. 

Multimedia Polska Biznes S.A. 
Dzierżawa kanału optycznego w technologii 
CWDM o przepustowości 1gbps nie 

75230,06 zł brutto 
 

AN.273.5.2018 09.04.2018r. 
21 dni od dnia 

podpisania umowy 
LEOTEX Leonard Wojciechowicz - Elbląg 

Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa 
Powiatowego w Ostródzie nie 39 138,60 zł. brutto 



Rejestr umów zawartych przez Skarb Państwa oraz Powiat Ostródzki w miesiącu KWIECIEŃ 2018 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.273.14.2018.DB 
2018-04-12 2018-05-07 

SIGMA Centrum Wycena                                

i Zarządzanie 

Nieruchomościami  Karlina 

Pułym - Mroziewska 

ul. Srebrna 4/22, 10-689 

Olsztyn 

Sporządzenie operatów szacunkowych określających 

wartość prawa własności nieruchomości położonych                       

w Morągu przy ul. Żeromskiego 19, oznaczonych 

jako działki nr 192/7 i 192/8 ( zabudowanych 

boksami garażowymi) oraz działki  nr 192/9 ( 

niezabudowanej)                   w związku z 

przeznaczeniem ich do sprzedaży. 

NIE 649,00 zł 

GN.273.15.2018.MI 

/ 

GN.272.19.2018.MI 

2018-04-06 2018-04-23 

Wycena i Zarządzanie 

Nieruchomościami  

Karolina Pułym – 

Mroziewska 

 ul. Srebrna 4/22, 10-698 

Olsztyn 

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego 

wartość rynkową prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości położonej 

w obrębie Roje, gmina Miłakowo oznaczonej w 

operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka 

Nr 126/2      o pow. 5,56 ha, uregulowanej w księdze 

wieczystej Nr EL2O/00013192/6, w związku ze 

sprzedażą prawa użytkowania wieczystego, w trybie 

bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego 

użytkownika wieczystego. 

NIE 480,00 zł 

GN.273.16.2018.MI 

/ 

GN.272.20.2018.MI 

2018-04-06 2018-05-28 

Usługi Geodezyjno - 

Kartograficzne 

Lech Branica 

ul. Kopernika 24, 14-310 

Miłakowo 

Wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości 

położonej w obrębie Wielki Dwór, gmina Małdyty 

oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i 

budynków jako działka             Nr 122/4 o pow. 

0,4302 ha, uregulowanej w księdze wieczystej Nr 

EL2O/00030265/4, na dwie działki, w celu 

wydzielenia działki o powierzchni do 0,3000 ha 

NIE 1 500,00 zł 



przeznaczonej do zwrotu, jako działki pozostającej w 

dożywotnim użytkowaniu, z tytułu przekazania 

gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa. 

GN.273.17.2018.MI 

/ 

GN.272.13.2018.MI 

2018-04-10 2018-04-10 

GREEN DECO              sp. z o. 

o. reprezentowaną przez 

Pana Bartłomieja Rachwała, 

z siedzibą przy ul. Szarej 41, 

80-116 Gdańsk 

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 

kolejnych osobników 

NIE 4 320,00 zł 

GN.273.18.2018.DB 2018-04-13 2018-05-18 

SIGMA Centrum Wycena                                

i Zarządzanie 

Nieruchomościami  Karlina 

Pułym - Mroziewska 

ul. Srebrna 4/22, 10-689 

Olsztyn 

Sporządzenie operatów szacunkowych określających 

wartość prawa własności nieruchomości położonych                       

w Lubajnach w gm. Ostróda, oznaczonych jako 

działki nr 211/4, 211/5, 211/6, 211/7, 211/8 i 211/9 

w związku                        z przeznaczeniem ich do 

sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległych. 

NIE 790,00 zł 



GN.273.19.2018.IJ 

/ 

GN.272.21.2018.IJ 

2018-04-20 2018-05-07 

PPHU CEZAR Bogusława 

Zajkowska                                 

ul Paderewskiego 3A,  14-

100 Ostróda 

Wykonanie częściowego remontu drogi gruntowej 

Skarbu Państwa, stanowiącej działkę położoną   w 

obrębie Rudno, gmina Ostróda, oznaczoną   w 

operacie ewidencji gruntów i budynków Nr  112/1 o 

pow. 0,87 ha, uregulowanej w księdze wieczystej nr 

EL1O/00050161/4. Remont częściowy polega na 

profilowaniu drogi o nawierzchni gruntowej 

równiarką i wyłożeniu na wskazanym odcinku drogi  

warstwy  gruzu mielonego. Tak powstała 

powierzchnia podlega wyrównaniu oraz utwardzeniu 

poprzez uwałowanie. Remont odbywa się na odcinku 

o  przybliżonych wymiarach 300 m x 3,5 m o pow. 

1050 m2 w granicach zgodnych z załącznikiem 

graficznym stanowiącym integralną część niniejszego 

sondażu;                           Wykonanie częściowego 

remontu drogi gruntowej Skarbu Państwa, 

stanowiącej działkę położoną   w obrębie Zajączki, 

gmina Ostróda, oznaczoną   w operacie ewidencji 

gruntów i budynków Nr  5 o pow. 3,38 ha, 

uregulowanej w księdze wieczystej nr 

EL1O/00039644/1. Remont częściowy polega na 

profilowaniu drogi o nawierzchni gruntowej 

równiarką  na wskazanym odcinku  o  przybliżonych 

wymiarach 1500 m x 3,5 m o pow. 5250 m2 w 

granicach zgodnych z załącznikiem graficznym 

stanowiącym integralną część niniejszego sondażu. 

NIE 9 535,00 zł 

GN.273.20.2018.MI 

/ 

GN.272.24.2018.MI 

2018-04-23 2018-05-11 

Przedsiębiorsatwo 

Transportowo - Sprzętowe 

Jerzy Szulc 

Jurski 64a, 14-300 Morąg 

Wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości 

położonej w obrębie Wielki Dwór, gmina Małdyty 

oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i 

budynków jako działka             Nr 122/4 o pow. 

0,4302 ha, uregulowanej w księdze wieczystej Nr 

NIE 5 113,73 zł 



EL2O/00030265/4, na dwie działki, w celu 

wydzielenia działki o powierzchni do 0,3000 ha 

przeznaczonej do zwrotu, jako działki pozostającej w 

dożywotnim użytkowaniu, z tytułu przekazania 

gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa. 

GN.273.21.2018.DB 2018-04-05 2018-05-21 

GEOGROUP Marek Szostek 

 ul. Pocztowa 8, 14-106 

Szyldak 

Sporządzenie operatów szacunkowych określających 

wartość prawa własności nieruchomości położonych                       

w Morągu przy ul. Żeromskiego 19, oznaczonych 

jako działki nr 192/7 i 192/8 ( zabudowanych 

boksami garażowymi) oraz działki  nr 192/9 ( 

niezabudowanej)                   w związku z 

przeznaczeniem ich do sprzedaży 

NIE 984,00 zł 

       

 

 


