
 

Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu styczeń 2019 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.30.2018/1 
ZP.272.RL.30.2018 

18.01.2019 r. 
150 dni od dnia 
podpisania umowy  

ABPLANALP Sp. z o.o. 
ul. Kostrzyńska 36 
02-979 Warszawa 

Dostawa fabrycznie nowych urządzeń i sprzętu 
stanowiącego wyposażenie pracowni mechatroniki 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”, w zakresie części 1 – Wyposażenie 
pracowni CNC. 
 

Tak  576.810,96 zł 

 

 

ZP.273.RL.30.2018/2 

ZP.272.RL.30.2018 18.01.2019 r. 

 

 

150 dni od dnia 

podpisania umowy  

BIALL Sp. z o.o. 
ul. Barniewicka 54C 
80-299 Gdańsk 

Dostawa fabrycznie nowych urządzeń i sprzętu 
stanowiącego wyposażenie pracowni mechatroniki 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”, w zakresie części 2 – Wyposażenie 
pracowni elektrotechniki i elektroniki. 
 

Tak  

219.810,84 zł 

 

 

ZP.273.RL.30.2018/3 

ZP.272.RL.30.2018 
29.01.2019 r. 

 

 

150 dni od dnia 

podpisania umowy  

FESTO Sp. z o.o. 
ul. Mszczonowska 7 
Janki  
05-090 Raszyn  

Dostawa fabrycznie nowych urządzeń i sprzętu 
stanowiącego wyposażenie pracowni mechatroniki 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”, w zakresie części 3 – Wyposażenie 
pracowni hydrauliki. 

Tak  

643.270,00 zł 



 

 

 

ZP.273.RL.30.2018/5 

ZP.272.RL.30.2018 

 

 

 

29.01.2019 r. 

 

 

 

150 dni od dnia 

podpisania umowy  

 

 

FESTO Sp. z o.o. 

ul. Mszczonowska 7 

Janki  

05-090 Raszyn  

Dostawa fabrycznie nowych urządzeń  
i sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni 
mechatroniki 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”, w 
zakresie części 5 – Wyposażenie pracowni montażu 
urządzeń i systemów mechatronicznych. 
 

Tak  

509.570,00 zł 

 

 

ZP.273.RL.30.2018/6 

ZP.272.RL.30.2018 

 

 

29.01.2019 r. 

 

 

150 dni od dnia 

podpisania umowy  

 

FESTO Sp. z o.o. 

ul. Mszczonowska 7 

Janki  

05-090 Raszyn  

Dostawa fabrycznie nowych urządzeń i sprzętu 
stanowiącego wyposażenie pracowni mechatroniki 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”, w 
zakresie części 6 – Wyposażenie pracowni 
pneumatyki. 
 

Tak  

326.160,00 zł 

 

 

ZP.273.RL.30.2018/7 

ZP.272.RL.30.2018 

 

 

29.01.2019 r. 

 

 

150 dni od dnia 

podpisania umowy  

 

FESTO Sp. z o.o. 

ul. Mszczonowska 7 

Janki  

05-090 Raszyn  

Dostawa fabrycznie nowych urządzeń i sprzętu 
stanowiącego wyposażenie pracowni mechatroniki 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”, w 
zakresie części 7 – Wyposażenie pracowni PLC. 
 

Tak  

325.550,00 zł 

 

  



 

Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu styczeń 2019 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.273.3.2019 03.01.2019 
03.01.2019 - 
31.12.2019 

Telewizja Ostróda –  
Piotr Wasześcik 

Opracowanie materiałów programowych Powiatu 
Ostródzkiego wraz z ich wyemitowaniem w telewizji i 
na stronie internetowej www.telewizjamazury.pl, a 
także transmisja z obrad sesji Rady Powiatu w 
Ostródzie VI kadencji. 

nie 24000,00 

P.273.4.2019 14.01.2019 18.01.2019 Willa Port Sp. z o.o 
Organizacja Koncertu Noworocznego dla 
zaproszonych gości w dniu 18.01.2019 r. w Ostródzie 
w Hotelu Willa Port Art & Business 

nie 8500,00 

P.273.7.2019 23.01.2019 
23.01.2019 - 
15.02.2019 

Łukasz Nowak 
Wykonanie prac z dziedziny modelarstwa 
technicznego, polegającego na naprawie, konserwacji 
i modernizacji makiety pochylni „Oleśnica”. 

nie 9 960,00 

                    

 

 

  



 

Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu styczniu 2019 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.273.1.2019 16.01.2019 r. 
30 dni od dnia 
podpisania 
umowy 

ALDOR Grzegorz Wysocki 
 

Wykonanie pomiarów przeciwpożarowych 
głównych wyłączników prądu w budynkach 
użyteczności publicznej należących do powiatu 
Ostródzkiego 

nie 861,00 zł 

TI.273.2.2019 14.01.2019 r. 
14.01.2019 – 
31.12.2019 r. 

MPEC Sp. z o.o. w Ostródzie 
 

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

nie 1 476,00 zł 

TI.273.3.2019 16.01.209 r. 
30 dni od dnia 
podpisania 
umowy 

Zakład Kominiarski  
Mistrz Bogusław Modzelewski 
 

Wykonanie przeglądów stanu technicznego 
przewodów kominowych w obiektach użyteczności 
publicznej należących do Powiatu Ostródzkiego w 
zakresie: 
1) Sprawdzenia przewodów kominowych, 
2) Sprawdzenia podłączeń kominowych, 
3) Sporządzenia szkiców technicznych przewodów 
kominowych. 

nie 5 500,00 zł 

TI.273.4.2019 23.01.2019 r. 
23.01.2019 – 
31.12.2019 r. 

Safe Home Service 
Maciej  Chmieliński 
 

Wykonani8e konserwacji i przeglądów Systemu 
Sygnalizacji Pożaru  (SSP) oraz Dźwiękowych 
Systemów Ostrzegawczych (DSO) w budynkach 
użyteczności publicznej należących do Powiatu 
Ostródzkiego. 

nie 7 380,00 zł 

 

 

  



Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu styczniu 2019 r. 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów  

Numer umowy/ 
znak sprawy 

Data 
zawarcia 
umowy 

Okres 
obowiązywa
nia/ 
realizacji 
umowy 

Nazwa podmiotu z którym 
zawarto umowę 

Przedmiot umowy 

Współfinansowani
e ze środków 
zewnętrznych 
tak/nie 

Wartość 
umowy brutto 
(PLN) 

GN.273.1.2019.MI 16.01.2019 r. 31.01.2019 r. 
Rzeczoznawca Majątkowy 
Michał Pisz 

Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową 
prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Stare Bolity, 
gmina Miłakowo, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków 
jako działka Nr 61/2 o pow. 0,1100 ha, uregulowanej w księdze 
wieczystej Nr EL2O/00003669/8, w związku ze sprzedażą,                     w 
trybie przetargowym. 

 

nie 

350,00 zł 
( trzysta 
[ięćdziesiąt 
złotych) 

 

  



 

Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu styczniu 2019r. 

Referat Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich 

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) 

ZKO.5570.03.2019 15.01.2019 06.02.-15.03.2019 Zbigniew Kupibida Kwalifikacja Wojskowa, ewidencja wojskowa nie 3159,76 

ZKO.5570.03.2019 15.01.2019 06.02.-15.03.2019 Sylwia Krolczuk Kwalifikacja Wojskowa, ewidencja wojskowa nie 3159,76 

ZKO.5570.03.2019 29.01.2019 06.02.-15.03.2019 Danuta Jodkowska 
Kwalifikacja Wojskowa, średni personel 
medyczny 

nie 5600,00 

ZKO.5570.03.2019 15.01.2019 06.02.-15.03.2019 Wojciech Sobotka Kwalifikacja Wojskowa, ewidencja wojskowa nie 3159,76 
ZKO.5570.03.2019 15.01.2019 06.02.-15.03.2019 Lilia Burakowska Kwalifikacja Wojskowa, ewidencja wojskowa nie 3159,76 

ZKO.5570.03.2019 15.01.2019 06.02.-15.03.2019 Tadeusz Kreczkowski 
Kwalifikacja Wojskowa, osoba prowadząca 
szkolenia, świetlicowy 

nie 3159,76 

ZKO.5570.03.2019 15.01.2019 06.02.-15.03.2019 Daniel Budzich 
Kwalifikacja Wojskowa, osoba utrzymująca 
czystość w pomieszczeniach komisji 

nie 1700,00 

ZKO.5570.03.2019 29.01.2019 06.02.-15.03.2019 Joanna Gesek Kwalifikacja Wojskowa, sekretarz komisji nie 6160,00 

ZKO.5570.03.2019 15.01.2019 06.02.-15.03.2019 PZOZ w Ostródzie S.A. 

Kwalifikacja Wojskowa, badania 
specjalistyczne z zakresu kariologii chirurgii i 
ortopedii, umowa bez pierwotnej wartości, 
ilości osób wynika z ilości skierowań 
przewodniczącego  Powiatowej Komisji 
Lekarskiej 

nie 1020,00 

ZKO.5570.03.2019 15.01.2019 06.02.-15.03.2019 
Punkt Widzenia Okulistyka 
Mariusz Wapiński Sp. J 

Kwalifikacja Wojskowa, badania 
specjalistyczne  z zakresu okulistyki, umowa 
bez pierwotnej wartości, ilości osób wynika z 
ilości skierowań przewodniczącego  
Powiatowej Komisji Lekarskiej 

nie 9940,00 

 

 


