
 

Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu listopadzie 2018 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.4323.82.201

8 21 listopada 2018   r. 
Do wykonania 

zadania 
Krzysztof Sługocki 

Udzielenie licencji na używanie aplikacji arkusza 

kalkulacyjnego, wspomaganie dokonania analizy 

wydatków na wynagrodzenia nauczycieli 

nie 
466,17   

OKS.431.4.3.2018 
 8 listopada 2018 r. 5 grudnia 2018 r. Szymon Szypczyński 

Zorganizowanie i przeprowadzenie gier, zabaw 

animacyjnych, zabaw teatralnych i teleturniejów dla 

wolontariuszy ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu 

Ostródzkiego podczas Międzynarodowego Dnia 

Wolontariusza  

nie 
1 200,00 

OKS.4350.3.2018 
16 listopada 2018 r. 

15 grudnia .2018r do 
dnia 14 grudnia.2019r. 

VULCAN sp. z o.o. 
Ul. Wołowska 6 
51-116 Wrocław 

Prawo do korzystania z oprogramowania SIGMA w 

części organizacyjnej (Arkusz).  

nie 
6 780,00 

 

 

  



Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu listopad 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.AN.29.2018 
/ZP.272.AN.29.2018  

05.11.2018 r. 
01.01.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

ENERGA-OBRÓT S.A. 
Al. Grunwaldzka 472 
80-309 Gdańsk  

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu 
Ostródzkiego, jednostek organizacyjnych Powiatu 
Ostródzkiego oraz innych podmiotów w roku 2019. 

Nie 

791.666,88 zł 
 
Rozliczenie dostawy 

odbywać się będzie w 

oparciu o faktyczne 

zużycie energii 

elektrycznej oraz 

cenę jednostkową 

wynikającą z oferty. 

1.  

ZP.273.KT.28.2018/1   
/ZP.272.KT.28.2018 

13.11.2018 r. 
01.01.2019 r. – 
31.12.2022 r. 

AUTO TRANS 
Dominik Czarnowski  
ul. G. Gizewiusza 31 H 
14-100 Ostróda 

Usuwanie pojazdów z dróg oraz prowadzenie 
parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z 
dróg z wyłączeniem pojazdów przewożących 
materiały niebezpieczne.  

Nie 

Wynagrodzenie za 
realizację przedmiotu 
zamówienia płatne 
będzie z dołu,  
w okresach 
miesięcznych, 
zgodnie z faktyczną 
ilością usuniętych z 
dróg pojazdów oraz 
pojazdów 
umieszczonych i 
przechowywanych na 
strzeżonym parkingu, 
wg cen jednostkowych 
brutto określonych w 
zestawieniu 
stanowiącym załącznik 
do umowy. 

ZP.273.RL.25.2018/1   
/ZP.272.RL.25.2018 

16.11.2018 r. 
150 dni od dnia 
przekazania 
terenu budowy  

MF INVEST  
Maciej Fydrych  
ul. Wiosenna 1  

Podniesienie jakości infrastruktury sportowej  
w szkołach ogólnokształcących powiatu 
ostródzkiego, w zakresie  części 1 - Modernizacja i 

Tak 440.865,21 zł 



13-100 Nidzica remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem 
sanitarnym w Zespole Szkół Zawodowych im. S. 
Petofi w Ostródzie, zlokalizowanej w Ostródzie przy  
ul. Sportowej 1. 
 

ZP.273.RL.25.2018/2 
/ZP.272.RL.25.2018 

16.11.2018 r. 
150 dni od dnia 
przekazania 
terenu budowy 

Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Usługowe 
Budownictwa 
„BUDOKAR”  
Bogdan Karpiesiuk 
ul. Braniewska 12 
11-130 Orneta 

Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w 
szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego,                         
w zakresie  części 2 - Modernizacja i remont sali 
gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych i 
Ogólnokształcących i Poradni Psychologiczno - 
Pedagogicznej  w Morągu, zlokalizowanej w Morągu 
przy ul. Kujawskiej 1. 
 

Tak 273.313,79 zł 

ZP.273.RL.25.2018/4 
/ZP.272.RL.25.2018 

16.11.2018 r. 
200 dni od dnia 
przekazania 
terenu budowy 

Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Usługowe 
Budownictwa 
„BUDOKAR”  
Bogdan Karpiesiuk 
ul. Braniewska 12 
11-130 Orneta 

Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w 
szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego,                         
w zakresie  części 4 - Remont i modernizacja 
przyszkolnej infrastruktury sportowej, tj. boiska 
sportowego w Zespole Szkół Licealnych w Morągu, 
zlokalizowanej w Morągu przy  
ul. 11 Listopada 7. 
 
 

Tak  369.208,89 zł 

ZP.273.RL.25.2018/3 
/ZP.272.RL.25.2018 

21.11.2018 r. 
150 dni od dnia 
przekazania 
terenu budowy 

NEX Firma Usługowo-
Handlowa Adam 
Kostrzębski  
ul. Sienkiewicza 14/8 
14-300 Morąg  

Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w 
szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego,                         
w zakresie  części 3 - Remont i modernizacja 
przyszkolnej infrastruktury sportowej, tj. sali 
gimnastycznej  w Zespole Szkół Licealnych w Morągu, 
zlokalizowanej w Morągu przy  
ul. 11 Listopada 7. 
 
 

Tak 273.313,79 zł 

ZP.273.KT.28.2018/2  
/ZP.272.KT.28.2018 

22.11.2018 r. 
01.01.2019 r. – 
31.12.2022 r. 

AUTO TRANS 
Dominik Czarnowski  
ul. G. Gizewiusza 31 H 
14-100 Ostróda 

Usuwanie pojazdów przewożących materiały 
niebezpieczne oraz prowadzenie parkingu 
strzeżonego dla usuniętych z dróg pojazdów 
przewożących materiały niebezpieczne.  

Nie 

Wynagrodzenie za 
realizację przedmiotu 
zamówienia płatne 
będzie z dołu, w 
okresach 
miesięcznych, 
zgodnie z faktyczną 
ilością usuniętych z 
dróg pojazdów oraz 
pojazdów 



umieszczonych i 
przechowywanych na 
strzeżonym parkingu, 
wg cen jednostkowych 
brutto określonych w 
zestawieniu 
stanowiącym załącznik 
do umowy. 

ZP.273.RL.26.2018 
/ZP.272.RL.26.2018 

27.11.2018 r. 
300 dni od dnia 
przekazania 
terenu budowy  

Przedsiębiorstwo 
Budowlano-Usługowe 
„ARMED” Kazimierz 
Pelczarski, z siedzibą w 
Kajkowie, ul. 
Henrykowska 17,  
14-100 Ostróda 

Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu 
ostródzkiego w zakresie termomodernizacji budynku 
szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkół 
Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie 
zlokalizowanego w Ostródzie przy ul. Kard. S. 
Wyszyńskiego 2”. 

Tak  928.900,00 zł  

 



 

 

Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu listopad 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.273.146.2018 08.11.2018 
od 08.11.2018 r. 
do 30.11.2018 r. 

„Wydawnictwo Mazurskie” 

Opracowanie projektu graficznego, druk oraz 
dostawę do Starostwa Powiatowego w Ostródzie 
kalendarza trójdzielnego, ściennego na rok 2019, 
w nakładzie 250 sztuk. 

nie 2029,50 

 

 

 



Rejestr umów zawartych przez Skarb Państwa oraz Powiat Ostródzki w miesiącu LISTOPAD 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.273.56.2018.IJ 

/ 
2018-11-16 

2018-12-20 

Spółdzielnią Kominiarz w 

Olsztynie – Zakład 

Kominiarski nr 6  Zbigniew 

Krokwiński ul. 11 Listopada 

4a,14-100 Ostróda  

czyszczenia trzech kominów  w budynku  

mieszkalnym utytułowanym  na nieruchomości 

położonej w obrębie Samborowo, Zabłocie nr 2, gm. 

Ostróda oznaczonej w ewidencji gruntów  i 

budynków nr działki 675  o pow. 0,3825 ha; 

czyszczenia komina  w budynku mieszkalnym Durąg 

9 i komina w budynku mieszkalnym Durąg 3 

utytułowanych  na nieruchomości położonej w 

obrębie Durąg, gm. Ostróda oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków nr działki 101/1 o pow. 1,2231 

ha, 

NIE 345,60 zł 

GN.273.57.2018.MI 
/ 

GN.272.57.2018.MI 

2018-11-23 2018-12-07 

Rzeczoznawca Majątkowy 

Michał Pisz 

ul. Polna 1B/7, 10-059 

Olsztyn 

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego 

wartość rynkową służebności przesyłu, w związku z 

wymianą napowietrznej linii energetycznej o łącznej 

długości    241,0 metrów, zlokalizowanej na 

nieruchomości położonej w obrębie Warkałki, gmina 

Miłakowo, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów 

i budynków jako działki Nr 180          o pow. 2,41 ha i 

Nr 303 o pow. 1,03 ha, uregulowanej w księdze 

wieczystej                               Nr EL2O/00028621/1. 

NIE 850,00 zł 

GN.273.58.2018.MI 
/ 

GN.272.58.2018.MI 

2018-11-28 2018-12-31 

Usługi Geodezyjno - 

Kartograficzne 

Lech Branica 

ul. Kopernika 24, 14-310 

Miłakowo 

Wznowienie 6 punktów granicznych nieruchomości 

położonej w obrębie Leszczynka, gmina Małdyty, 

oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i 

budynków jako działka  Nr 14 o pow. 0,12 ha, 

uregulowanej w księdze wieczystej Nr 

EL2O/00003368/8, z jednoczesnym obliczeniem 

powierzchni z dokładnością do 1 m2. Wznowienia 

punktów granicznych dokonuje się w związku z 

NIE 1 200,00 zł 



przygotowaniem przedmiotowej nieruchomości do 

sprzedaży 

       

 



Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu listopadzie 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.273.18.2018 30.11.2018r. 
Do dnia 

12.12.2018r. 
Serwis El-Sprzęt - Bydgoszcz 
 

Dostarczenie systemu do głosowania ELECTOR 
na 25 terminali nie 11 000,00 zł. brutto 


