
 
 

 

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

2018/41329 17.12.2018 
20.12.2018 

- 
24.12.2018  

EUROZET Sp. z o.o.  
ul. Żurawia 8 

00-503 Warszawa 

Zlecenie produkcji reklamy z okazji świat Bożego 
Narodzenia dla mieszkańców Powiatu Ostródzkiego 

nie 492,00 

P.273.147.2018 18.12.2018 
9.01.2019 

- 
22.10.2019 

Zachodniomazurska Lokalna 
Organizacja Turystyczna, 

Pl.1000-lecia Państwa 
Polskiego 1A, 14-100 

Ostróda 

Kompleksowa usługa polegająca na organizacji, 
koordynacji, zarządzaniu administracyjnym 
i logistycznym oraz obsłudze merytorycznej  
i logistyczno-transportowej udziału Powiatu 
Ostródzkiego w turystycznej promocji Mazur 
Zachodnich na targach krajowych i zagranicznych 
w 2019 r. 

nie 82 800,00 

 



 
 

Rejestr umów zawartych przez Skarb Państwa oraz Powiat Ostródzki w miesiącu GRUDZIEŃ 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.273.59.2018.MI 
/ 

GN.272.59.2018.MI 

2018-12-17 2018-12-31 

Rzeczoznawca Majątkowy 

Michał Pisz 

ul. Polna 1B/7, 10-059 

Olsztyn 

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego 

wartość rynkową udziału wynoszącego 7/10 części w 

prawie własności nieruchomości położonej w 

obrębie Leszczynka, gmina Małdyty, oznaczonej w 

operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka 

Nr 14 o pow. 0,1200 ha, uregulowanej w księdze 

wieczystej Nr EL2O/00003368/8, w związku ze 

sprzedażą, w trybie przetargowym 

NIE 960,00 zł 

       

 



 
 

 

Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu grudzień 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.KT.32.2018 
ZP.272.KT.32.2018 

07.12.2018 r. 
01.12.2019 r. – 
31.12.2021 r. 

DERPOL Sp. z o.o. 
ul. Grunwaldzka 12-16/22 
81-759 Sopot  

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów 
według obowiązujących wzorów urzędowych. 

Nie 

Wynagrodzenie 
za realizację 
przedmiotu 
zamówienia 
płatne będzie 
po każdorazowo 
zrealizowanej 
przez Dostawcę 
dostawie, 
zgodnie z 
faktyczną ilością 
i rodzajem 
dostarczonych 
tablic 
rejestracyjnych, 
wg cen 
jednostkowych 
brutto 
określonych w 
zestawieniu 
stanowiącym 
załącznik do 
umowy.  
 

ZP.273.AN.33.2018 
ZP.272.AN.33.2018 

18.12.2018 r. 
01.01.2019 r. – 
31.12.2020 r. 

POCZTA POLSKA S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 8  
00-940 Warszawa  

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i 
zagranicznym na rzecz Powiatu Ostródzkiego w latach 
2019-2020. 

Nie 368.527,44 zł 

 

 



 
 

 

Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu grudniu 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.4370.23.2018 
18 grudnia 2018 r. 20 grudnia 2018 r. Ewa Chmielińska 

Udział w charakterze eksperta w pracach Komisji 

Egzaminacyjnych powołanych przez Zarząd Powiatu              

w Ostródzie, które przeprowadzą egzaminy nauczycieli 

ubiegających się o awans zawodowy na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

nie 
70 zł 

OKS.4370.23.2018 
18 grudnia 2018 r. 20 grudnia 2018 r. Małgorzata Chmiel 

Udział w charakterze eksperta w pracach Komisji 

Egzaminacyjnych powołanych przez Zarząd Powiatu              

w Ostródzie, które przeprowadzą egzaminy nauczycieli 

ubiegających się o awans zawodowy na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

nie 
70 zł 

OKS.272.10.2018 
17 grudnia2018 r. 31 stycznia 2019 r. 

YOONA CReATIVE 
GROUP 

Opracowanie folderu ”Informator Gimnazjalisty” tj. 

koncepcji, oprawy graficznej, składu i druku folderu              

w formie A5. 

nie 
5 104,50 zł. 

 

 

  



 
 

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

Współfinansow
anie  

ze środków 
zewnętrznych 

tak/nie 

Wartość umowy brutto (PLN) 

AN.273.16.2018 07.12.2018r 
10 dni od dnia 

podpisania 
umowy 

NEO KOMUTER Sp. J.  
Ostróda 
 

Dostawa sprzętu RTV dla Starostwa 
Powiatowego w Ostródzie nie 12 520,00 zł. brutto 

AN.273.17.2018 
17.12.2018r

. 
Od 01.01.2019r.  
do 31.12.2019r. 

ANRA - Dywity 
Dostawa materiałów biurowych na 
potrzeby Starostwa Powiatowego w 
Ostródzie w roku 2019 

nie 33 234,54 zł. brutto 

AN.273.19.2018 17.12.2018r 
Od 01.01.2019r.  
do 31.12.2019r. 

Żegluga Ostródzko – 
Elbląska  Sp. z o.o. 
Ostróda 

Zakup paliw płynnych do samochodów 
służbowych Starostwa Powiatowego w 
Ostródzie 

nie Upust 1% 

AN.273.20.2018 18.12.2018r 
21.12.2018r. 

godz.  
13:30-15:00 

Centrum Dobrego smaku 
S.C.  z siedzibą  
w Morlinach 

Usługa cateringowa dla 160 osób podczas 
uroczystego spotkania opłatkowego 
pracowników Starostwa Powiatowego w 
Ostródzie i zaproszonych gości, które 
odbędzie się 21 grudnia 2018r. w Centrum 
Użyteczności Publicznej w Ostródzie przy 
ul. Jana  III Sobieskiego 9 

nie 2 960,00 zł. brutto 

AN.273.21.2018 28.12.2018r 
Od 01.01.2019r.  
do 31.12.2019r. 

ENTEREO – Tomaszów 
Mazowiecki 

Dostawa materiałów eksploatacyjnych na 
potrzeby Starostwa Powiatowego w 
Ostródzie w roku 2019 

nie 76 400,22 zł. brutto 

AN.273.22.2018/2A/2 18.12.2018r 
Od 02.01.2019r.  
do 31.12.2019r. 

AGORA S.A. Warszawa 

Umowa na publikację ogłoszeń i art.             
w dzienniku o zasięgu regionalnym 
(kolportowanym na terenie całego woj. 
war. – maz.) o nakładzie min. 3.600 egz. 
dziennie 

nie 

1) 138,90 zł brutto/1 ogł. o pow. ok. 60,00 cm2 

2) 69,45 zł brutto/1 ogł. o pow. ok. 26,91 cm2 

3) 1041,75 zł. brutto/ 1 art. ½ strony o pow. ok. 390 cm2 
4) 2083,50 z. brutto/ 1 art. 1 str. o pow. ok. 780  cm2 

AN.273.22.2018/2B/2 
SKARB PAŃSTWA 

18.12.2018r 
Od 02.01.2019r.  
do 31.12.2019r. 

AGORA S.A. Warszawa 

Umowa na publikację ogłoszeń i art.             
w dzienniku o zasięgu regionalnym 
(kolportowanym na terenie całego woj. 
war. – maz.) o nakładzie min. 3.600 egz. 
dziennie 

nie 
1) 138,90 zł brutto/1 ogł. o pow. ok. 60,00 cm2 

2) 69,45 zł brutto/1 ogł. o pow. ok. 26,91 cm2 

 

AN.273.22.2018/2A/3 18.12.2018r 
Od 02.01.2019r.  
do 31.12.2019r. 

Infor Biznes Sp. z o.o. 
Warszawa 

Umowa na publikację prasową ogłoszeń i 
artykułów Powiatu Ostródzkiego w 
dzienniku o zasięgu ogólnopolskim o 
nakładzie min. 30.000 egz. dziennie 

nie  
1) 492,00 zł brutto/1 ogł. o pow. ok. 53,82 cm2 

2) 7380,00 zł brutto/1 art. 1 str. o pow. ok. 780  cm2 

 



 
 

  

AN.273.22.2018/2B/3 
SKARB PAŃSTWA 

18.12.2018r 
Od 02.01.2019r.  
do 31.12.2019r. 

Infor Biznes Sp. z o.o. 
Warszawa 

Umowa na publikację prasową ogłoszeń i 
artykułów Powiatu Ostródzkiego w 
dzienniku o zasięgu ogólnopolskim o 
nakładzie min. 30.000 egz. dziennie 

nie  
1) 492,00 zł brutto/1 ogł. o pow. ok. 53,82 cm2 

 

AN.273.22.2018/2C/4 18.12.2018r 
Od 02.01.2019r.  
do 31.12.2019r. 

GRUPA WM Sp. z o.o. 
Olsztyn 

Umowa na publikację prasową ogłoszeń 
Powiatu Ostródzkiego na stronach 
internetowych – czas emisji min. jeden 
dzień 

nie 
1) 400,00 zł brutto/1 ogłoszenie 

2) 200,00 zł brutto/1 życzenie 

 

AN.273.22.2018/2D/4 
SKARB PAŃSTWA 

18.12.2018r 
Od 02.01.2019r.  
do 31.12.2019r. 

GRUPA WM Sp. z o.o. 
Olsztyn 

Umowa na publikację prasową ogłoszeń 
Powiatu Ostródzkiego na stronach 
internetowych – czas emisji min. jeden 
dzień 

nie 
1) 400,00 zł brutto/1 ogłoszenie 

 

AN.273.23.2018 21.12.2018r 
31 dni od dnia 

podpisania 
umowy 

Firma Komputerowa SL 
Computer Olsztyn 

Zakup 27 tabletów multimedialnych wraz z 
26 szt. etui oraz 3 laptopów wraz z 
oprogramowaniem biurowym na potrzeby 
Rady Powiatu 

nie 40 117,00 zł. brutto 

AN.273.24.2018/1 17.12.2018r 
Od 01.01.2019r.  
do 31.12.2020r. 

Indywidualna 
Specjalistyczna Praktyka 
Lekarska Sztum 

Przeprowadzanie profilaktycznych badań 
lekarskich pracowników Starostwa 
Powiatowego w Ostródzie 

nie Załącznik do umowy 

AN.273.24.2018/2 17.12.2018r 
Od 01.01.2019r.  
do 31.12.2020r. 

Niepubliczny 
Specjalistyczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Morąg 

Przeprowadzanie profilaktycznych badań 
lekarskich pracowników Starostwa 
Powiatowego w Ostródzie 

nie Załącznik do umowy 

AN.273.26.2018/2 27.12.2018r 
Od 02.01.2019r.  
do 31.12.2019r. 

GRUPA WM Sp. z o.o. 
Olsztyn 

 
 
 
 
 
Umowa na publikację prasową ogłoszeń i 
artykułów Powiatu Ostródzkiego w 
tygodniku o zasięgu lokalnym 

nie 

1) 836,00 zł brutto/1 ogł. o pow. ok. 380,00 cm2 

2) 418,00 zł brutto/1 ogł. o pow. ok. 190 cm2 

3) 132,00 zł brutto/1 ogł. o pow. ok. 60 cm2 

4) 123,20 zł brutto/1 ogł. o pow. ok. 56 cm2 
5) 59,20zł brutto/1 ogł. o pow. ok. 26,91 cm2 
6) 858,00 zł brutto/1 art. ½ strony o pow. ok. 390 cm2 
7) 1716,00 zł. brutto/1 art. o pow. ok. 780 cm2 /                 
1 stronicowy 
8) 123,20 zł. brutto/1 ogł. okolicznościowe o pow. ok. 
56,00 cm2 
9) 61,60 zł. brutto/1 ogł. okolicznościowe o pow. ok. 
28,00 cm2 
10) 836,00 zł. brutto/1 życzenie o pow. ok. 380 cm2 
11) 429,00 zł. brutto/ 1 życzenia ¼ strony o pow. 195 cm2 

12) 429,00 zł. brutto/ 1 plakat ¼ strony o pow. 195 cm2 

AN.273.26.2018/2A 
SKARB PAŃSTWA 

27.12.2018r 
Od 02.01.2019r.  
do 31.12.2019r. 

GRUPA WM Sp. z o.o. 
Olsztyn 

Umowa na publikację prasową ogłoszeń i 
artykułów Powiatu Ostródzkiego w 
tygodniku o zasięgu lokalnym 

nie 
1) 132,00 zł brutto/1 ogł. o pow. ok. 60,00 cm2 

2) 59,20 zł brutto/1 ogł. o pow. ok. 26,91 cm2 

 


