Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu wrzesień 2018 r.
Biuro Zamówień Publicznych
Numer umowy/
znak sprawy

ZP.273.RL.18.2018/
ZP.272.RL.18.2018

ZP.273.RL.21.2018/
ZP.272.RL.21.2018

Data zawarcia
umowy

19.09.2018 r.

19.09.2018 r.

Okres
obowiązywania/
realizacji umowy

220 dni od dnia
przekazania
terenu budowy

120 dni od dnia
podpisania
umowy

Nazwa podmiotu z którym
zawarto umowę

MEZARIST Michał Zarembski
ul. Janowicza 15/19
10-692 Olsztyn

MIBO Sp. z o.o.
ul. Jagiellończyka 41C
10-062 Olsztyn

Przedmiot umowy
Rozbudowa i przebudowa infrastruktury Zespołu
Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie w ramach
projektu pt. „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury
ZSR im. W. Witosa w Ostródzie wraz z zakupem
niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia
jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik”.
„Likwidacja barier transportowych – zakup
9 osobowego mikrobusu do przewozu osób
niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich,
na potrzeby świadczenia rehabilitacji w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Miłakowie”.

Współfinansowanie
ze środków
zewnętrznych
tak/nie

Wartość umowy
brutto (PLN)

Tak

1.679.211,07 zł

Tak

159.400,00 zł

Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu wrzesień 2018 r.
Wydział Promocji
Numer umowy/
znak sprawy

Data zawarcia
umowy

Okres
obowiązywania/
realizacji umowy

Nazwa podmiotu z którym
zawarto umowę

Przedsiębiorstwo
Handlowo-UsługowoProdukcyjne PHUP ALBO B B
KALINOWSCY

P.273.114.2018

03.09.2018 r.

od 03.09.2018 r.
do 31.10.2018 r.

P.273.113.2018

06.09.2018 r.

od 09.09.2018 r.
do 09.09.2018 r.

Centrum Dobrego Smaku

P.273.119.2018

20.09.2018 r.

od 28.09.2018 r.
do 29.09.2018 r.

Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowe „Stalzłom”

P.273.120.2018

24.09.2018 r.

od 24.09.2018 r.
do 28.09.2018 r.

Polska Grafika
Samochodowa

P.273.123.2018

20.09.2018 r.

od 28.09.2018 r.
do 29.09.2018 r.

Centrum Dobrego Smaku

Przedmiot umowy
Przygotowanie, produkcja oraz publikacja w lokalnej
telewizji internetowej „Nasz Powiat TV” krótkich
materiałów filmowych (tzw. „setek”) obrazujących
wydarzenia lokalne z obszaru powiatu ostródzkiego,
a
także
kompleksową
usługę
związaną
z uroczystością nadania sztandaru KPP w Ostródzie
oraz Powiatowego dnia Edukacji Narodowej, a także
wykonanie profesjonalnej sesji zdjęciowej dla
Zarządu Powiatu Ostródzkiego oraz szkół
ponadgimnazjalnych powiatu ostródzkiego.
Kompleksowa usługa obejmująca organizację
stanowiska
dla
widowni
oraz
stanowiska
cateringowego (budowa i wyposażenie namiotu) oraz
świadczenie usługi cateringowej dla gości
i samorządowców Powiatu Ostródzkiego podczas
uroczystości związanych z XIX Dożynkami Powiatu
Ostródzkiego w dniu 9 września 2018 r.
Usługa restauracyjna dla gości z okazji uroczystości
nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji
w Ostródzie.
Wydruk oraz dostawa do Starostwa Powiatowego
w Ostródzie broszury – biuletynu Informacyjnego
Powiatu Ostródzkiego, w nakładzie 8 000 szt.
Kompleksowa organizacja oraz obsługa logistyczna,
techniczna i porządkowa eventów towarzyszących
Wojewódzkim Obchodom Światowych Dni Turystyki
2018 w Ostródzie.

Współfinansowanie
ze środków
zewnętrznych
tak/nie

Wartość
umowy brutto
(PLN)

nie

7 850,00

nie

10 525,50

nie

17 290,00

nie

10 669,02

tak

44 200,00

P.273.126.2018

25.09.2018 r.

od 28.09.2018 r.
do 28.09.2018 r.

Marek Robert Giniewicz

P.273.127.2018

25.09.2018 r.

od 28.09.2018 r.
do 28.09.2018 r.

Radosław Dąbrowski

P.273.128.2018

28.09.2018 r.

od 28.09.2018 r.
do 28.09.2018 r.

Mirosław Jagielski AQUSTIC

Konferansjer części artystycznej i jarmarkowej
Wojewódzkich Obchodów Światowych Dni Turystyki
w Ostródzie na placu Tysiąclecia PP.
Konferansjer – poprowadzenie oficjalnej inauguracji
Wojewódzkich Obchodów Światowych Dni Turystyki
w Ostródzie na zamku.
Wykonanie programu artystycznego przez zespół
muzyczny LOKA trwającego około 75 minut +
ewentualne bisy podczas Wojewódzkich Obchodów
Światowych Dni Turystyki w Ostródzie na placu
Tysiąclecia PP.

nie

402,00

nie

750,00

nie

15 000,00

Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu wrześniu 2018 r.
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Numer umowy/
znak sprawy
OKS.4040.2.2018
OKS.4040.2.2018

OKS.4040.2.2018

OKS.4040.2.2018
OKS.4040.2.2018

OKS.273.8.2018
OKS.273.8.2018
OKS.273.8.2018
OKS.431.1.37.2018

Data zawarcia
umowy

Okres
obowiązywania/
realizacji umowy

Nazwa podmiotu z
którym zawarto umowę

19 września 2018 r.

25 września 2018 r.

PCK Stanisław
Makowski

19 września 2018 r.

25 września 2018 r.

Mirosław Żygo

19 września 2018 r.

25 września 2018 r.

Maksymilian
Perfikowski

19 września 2018 r.

25 września 2018 r.

Marian Kazimierczyk

19 września 2018 r.

25 września 2018 r.

Julian Pawłowski

17 września 2018 r.

20 września 2018 r.

Janusz Jastrzębski

17 września 2018 r.

20 września 2018 r.

Krzysztof Łyziński
KRIS-BUS

17 września 2018 r.

20 września 2018 r.

PKS Iława

17 września 2018 r.

20 września 2018 r.

PCK Oddział w Ostródzie

Przedmiot umowy
Zapewnienie obsługi medycznej podczas
X Powiatowych Dni Sportu
Sędziowanie turnieju piłki nożnej podczas
X Powiatowych Dni Sportu
Sędziowanie turnieju piłki siatkowej podczas
X Powiatowych Dni Sportu
Sędziowanie turnieju piłki koszykowej podczas
X Powiatowych Dni Sportu
Sędziowanie turnieju piłki siatkowej podczas
X Powiatowych Dni Sportu.
Transport uczestników Powiatowej Pielgrzymki
do Sanktuarium w Lubajnach
Transport uczestników Powiatowej Pielgrzymki
do Sanktuarium w Lubajnach
Transport uczestników Powiatowej Pielgrzymki
do Sanktuarium w Lubajnach
Zabezpieczenie medyczny Powiatowej Pielgrzymki
do Sanktuarium w Lubajnach

Współfinansowani
e ze środków
zewnętrznych
tak/nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie

Wartość
umowy
brutto (PLN)
400 zł.
130 zł.
130 zł.

130 zł
130 zł
400 zł
1500 zł
1200 zł
300 zł

Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie we wrześniu 2018 r.
Wydział Administracji, Nadzoru i Kadr

Okres
obowiązywania/
realizacji umowy
12.09.2018 r. –
31.10.2018 r.
12.09.2018 r. –
31.10.2018 r.

Numer umowy/
znak sprawy

Data zawarcia
umowy

Nazwa podmiotu z którym
zawarto umowę

AN.2150.8.2018

12.09.2018 r.

AN.2150.7.2018

12.09.2018 r.

AN.2150.8.2018

12.09.2018 r.

12.09.2018 r. –
31.10.2018 r.

Jolanta Koszczał

AN.2150.9.2018

18.09.2018 r.

18.09.2018 r. –
31.10.2018 r.

Marta Laska

AN.2150.10.2018

18.09.2018 r.

18.09.2018 r. –
31.10.2018 r.

Aneta Markowska

AN.2150.11.2018

18.09.2018 r.

18.09.2018 r. –
31.10.2018 r.

Marzanna Nowakowska

AN.2150.12.2018

18.09.2018 r.

18.09.2018 r. –
31.10.2018 r.

Justyna Stasiuk

Szymon Zambrzycki
Błażej Banaszkiewicz

Przedmiot umowy
Zadania związane z pełnieniem funkcji pełnomocnika ds. obsługi
informatycznej PKW w Ostródzie.
Zadania związane z pełnieniem funkcji członka zespołu
informatycznego PKW w Ostródzie.
Zadania związane z nadzorem nad realizacją zadań wynikających
z kalendarza wyborczego i przygotowaniem dokumentacji
związanej z wyborami do samorządów.
Zadania związane z wyborami do samorządów w zakresie:
- przygotowanie sondażu cenowego druku kart do głosowania,
- korekta zgodności składu kart z ustalonym wzorem,
- sporządzenie umowy na wykonanie druku kart do głosowania,
- zakupy materiałów biurowych i artykułów spożywczych dla
Powiatowej Komisji Wyborczej,
- rozliczanie i opisywanie rachunków i faktur,
- sporządzanie rachunków do umów-zleceń.
Zadania związane z obsługą administracyjną wyborów do
samorządów.
Zadania związane z wyborami do samorządów w zakresie:
- sporządzanie umów-zleceń na zadania związane z wyborami
do rady powiatu,
- uzgadniania treści obwieszczeń do druku,
- korekty zgodności składu kart z ustalonym wzorem,
- sprawdzania zgodności wydrukowanych kart do głosowania
z zatwierdzonym przez Komisję wzorem,
Zadania związane z obsługą finansową i sprawozdawczą wyborów
do samorządu.

Wartość umowy
brutto (PLN)
5.500,00 zł
3.000,00 zł
3.000,00 zł

4.000,00 zł

3.500,00 zł

3.500,00 zł

2.500,00 zł

AN.2150.11.2018

27.09.2018 r.

08.10.2018 r. –
19.10.2018 r.

Regina Nowakowska

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

1 096,00 zł

Rejestr umów zawartych przez Skarb Państwa oraz Powiat Ostródzki w miesiącu WRZESIEŃ 2018 r.
Wydział/Jednostka Organizacyjna: WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I EWIDENCJI GRUNTÓW
Numer umowy/ znak
sprawy

GN.273.39.2018.AA
/
GN.272.42.2018.MI

GN.273.41.2018.MI
/
bez sondażu

GN.273.42.2018.MI
/
bez sondażu

Data
zawarcia
umowy

2018-09-03

2018-09-11

2018-09-11

Okres
obowiązywania/
realizacji umowy

Nazwa podmiotu z którym
zawarto umowę

Przedmiot umowy

Współfinansowanie
ze środków
zewnętrznych
tak/nie

Wartość
umowy brutto
(PLN)

2018-12-02

Przedsiębiorstwo Usług
GeodezyjnoKartograficznych „Gil-Mar”
Mariola Gilska
ul. Boenigka 34B m 35,
Olsztyn

Przeprowadzenie okresowej weryfikacji danych
ewidencyjnych oraz usunięciu stwierdzonych
rozbieżności w trybie aktualizacji operatu ewidencji
gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego
Stare Jabłonki, gmina Ostróda w powiecie
ostródzkim

NIE

23 800,00 zł

2018-09-17

Przedsiębiorstwem
Handlowo – Usługowym
„DRAGON” Iwona Łukaszuk
reprezentowanym przez
Panią Iwonę Łukaszuk, z
siedzibą w miejscowości
Marianka 1B, 14-400 Pasłęk

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni drogi
bitumicznej grysami na sucho z użyciem emulsji
asfaltowej. Remont dotyczy drogi stanowiącej ul.
Przemysłową w Morągu (działka ewidencyjna
położona w obrębie Nr 3 miasta Morąg, gmina
Morąg, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i
budynków Nr 31 o pow. 0,4335 ha).
Zamówienie obejmuje całość robocizny, materiałów i
narzędzi niezbędnych do wykonania usługi.

NIE

5 535,00 zł

NIE

5 500,00 zł

2018-09-28

Zakładem Usług Ślusarskich,
reprezentowanym przez
Pana Krzysztofa
Wiśniewskiego, z siedzibą
przy ul. Przemysłowej 1B,
14-310 Miłakowo

wykonania prac ziemnych polegających na naprawie
i wykonaniu odcinka drenażu odwadniającego
działkę położoną w obrębie Książnik, gmina
Miłakowo, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów
i budynków Nr 317/4 (odprowadzającego nadmiar
wody ze stawu znajdującego się na niej), stanowiącą
własność Skarbu Państwa wraz z ułożeniem części
odwodnienia na działce Nr 395 stanowiącej drogę
gminną. Potrzeba wykonania ww. prac zaistniała w

związku z zalewaniem przez wodę fragmentu drogi
powiatowej Nr 1199N stanowiącej m. in. działkę Nr
396, będącą własnością Powiatu Ostródzkiego z
siedzibą w Ostródzie w zarządzie Zarządu Dróg
Powiatowych.
Zamówienie obejmuje całość robocizny, materiałów i
narzędzi niezbędnych do wykonania usługi.

GN.273.43.2018.IJ
/
GN.272.45.2018.IJ

2018-09-21

2018-10-04

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

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego
wartość rynkową prawie własności lokalu
mieszkalnego w obrębie Samborowo, gmina
Ostróda, Zabłocie 2/2 - działka Nr 675 o pow. 0,3825
ha, uregulowanej w księdze wieczystej Nr
EL1O/00035462/3, w związku ze sprzedażą, w trybie
bezprzetargowym.

NIE

460,00 zł

