Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu wrześniu 2019 r.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów

Numer umowy/
znak sprawy

GN.273.27.2019.MI

GN.273.28.2019.DB

Data
zawarcia
umowy

02.09.2019r.

03.09.2019r.

Okres
obowiązywa
nia/
realizacji
umowy

Nazwa podmiotu z którym
zawarto umowę

07.10.2019r.

SIGMA Centrum Wycena i
Zarządzanie Nieruchomościami
Karolina Pułym - Mroziewska

16.09.2019 r.

Zakład Urządzania i Utrzymania
Zieleni – Józef Przewożny,
Adrianna Konczanin

GN.273.29.2019.DB

09.09.2019r.

20.09.2019r.

GN.273.30.2019.IJ

11.09.2019r.

20.09.2019r.

SIGMA Centrum Wycena i
Zarządzanie Nieruchomościami
Karolina Pułym - Mroziewska

Rzeczoznawca Majątkowy
Michał Pisz

Przedmiot umowy

Sporządzenie 3 operatów szacunkowych:
1) określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości
położonej w obrębie Łączno, gmina Morąg, oznaczonej w operacie
ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr 336/4 o pow. 0,0523 ha i
Nr 336/5 o pow. 0,0468 ha, uregulowanej w księdze wieczystej Nr
EL2O/00029725/7, w związku ze sprzedażą, w trybie przetargowym,
2) określającego wartość rynkową prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Nr 1
miasta Miłakowo, gmina Miłakowo, oznaczonej w operacie ewidencji
gruntów i budynków jako działka Nr 646/20 o pow. 0,4621 ha,
uregulowanej w księdze wieczystej Nr EL2O/00030790/3, w związku ze
sprzedażą, w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowych
użytkowników wieczystych,
3) określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości
zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz dwoma
budynkami gospodarczymi, położonej w obrębie Bożęcin, gmina
Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako
działka Nr 60/4 o pow. 0,1207 ha, uregulowanej w księdze wieczystej
Nr EL2O/00027642/7, w związku ze sprzedażą, w trybie
bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
Wykonanie korekty koron drzew ( dwa klony) usytuowanych na
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ostródzkiego, położonej
w m. Faltyjanki, w obrębie Bagieńsko-Zatoka w gm. Miłomłyn,
oznaczonej wg ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 32.
Wykonania operatów szacunkowych określających wartość rynkową
prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność
Powiatu Ostródzkiego, położonych w obrębie Nr 1 m. Ostróda, przy ul.
Zakole, oznaczonych wg ewidencji gruntów i budynków jako działki nr
304/1 i 304/2. Wyceny dokonuje się w związku z przeznaczeniem
nieruchomości
do
sprzedaży
na
poprawę
warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległych.
Wykonania operatu szacunkowego określającego wartość rynkową
prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonych w obrębie Lubajny w gm. Ostróda,
oznaczonej jako działka nr 338 o pow. 0,08 ha, KW nr
EL1O/00041485/5.

Współfinansowani
e ze środków
zewnętrznych
tak/nie

Wartość
umowy brutto
(PLN)

nie

1490,00 zł
( tysiąc czterysta
dziewięćdziesiąt
złotych)

nie

1620,00 zł
(tysiąc sześćset
dwadzieścia
złotych)

nie

448,95 zł
( czterysta
czterdzieści osiem
95/100)

nie

500,00 zł
( pięćset złotych)

GN.273.31.2019.DB

12.09.2019r.

26.09.2019r.

GN.273.32.2019.MI

16.09.2019r.

15.11.2019r.

GN.273.33.2019.DB

18.09.2019r.

25.10.2019r.

GN.273.34.2019.AG

GN.273.35.2019.LN

GN.273.36.2019.DB

23.09.2019 r.

26.09.2019r.

30.09.2019r.

16.12.2019r.

Wykonania:
1) aneksów do operatów szacunkowych potwierdzających aktualność
operatów określających prawo własności nieruchomości położonych
w obrębie Lubajny w gm. Ostróda, oznaczonych wg ewidencji gruntów
SIGMA Centrum Wycena i
i budynków jako działki nr 211/8 i 211/9,
Zarządzanie Nieruchomościami
2)operatów szacunkowych określających wartość rynkową prawa
Karolina Pułym - Mroziewska
własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu
Ostródzkiego, położonych w obrębie Lubajny w gm. Ostróda,
oznaczonych wg ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 408
i 409.
Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku
stanowiącym współwłasność Skarbu Państwa, zlokalizowanego na
Instalarotstwo Elektryczne, Usługi
działce położonej w obrębie Durąg, gmina Ostróda, oznaczonej w
Ogólnobudowlane
operacie ewidencji gruntów i budynków Nr 101/1 o pow. 1,2231 ha,
Marek Dziekoński
uregulowanej w księdze wieczystej Nr EL1O/00003191/9, wraz z
Lubajny 62, 14-100 Ostróda
wykonaniem nowej instalacji elektrycznej w lokalu Nr 2 o pow. 36,09
m2. Zamówienie obejmuje całość robocizny, materiałów i narzędzi
niezbędnych do wykonania usługi
Umowa dotyczy wykonania operatu szacunkowego określającego
wartość rynkową prawa użytkowania wieczystego działek położonych w
obrębie nr 5 m. Ostróda, przy ul. A. Mickiewicza, oznaczonych wg
SIGMA Centrum Wycena i
Zarządzanie Nieruchomościami ewidencji gruntów i budynków nr 3/29 i 3/30 , dla potrzeb ustalenia
wysokości
odszkodowania
przysługującego
dotychczasowemu
Karolina Pułym - Mroziewska
użytkownikowi wieczystemu.

Przedsiębiorstwo Usług
Geodezyjno-Kartograficznych
„Gil-Mar” z siedzibą w
Olsztynie

07.10.2019r.

Kancelaria INVEST MAZURY
Adam Romancewicz

15.10.2019r.

SIGMA Centrum Wycena i
Zarządzanie Nieruchomościami
Karolina Pułym - Mroziewska

Przeprowadzenie okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych oraz
usunięcie stwierdzonych rozbieżności w trybie aktualizacji operatu
ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Kotkowo ,
w gm. Łukta .
Wykonanie aneksów potwierdzających aktualność operatu
szacunkowego sporządzonego w dniu 17.07.2018r., określającego
wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowych
zabudowanych budynkami o funkcji użytkowej- byłego aresztu
śledczego, położonych w obrębie nr 4 m. Ostróda, oznaczonych wg
ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 3 o pow. 0,2337 ha, 4/1
o pow. 0,0314 ha, 5 o pow. 0,0200 ha, 10/19 o pow. 0,0029 ha.
Wykonania operatów szacunkowych określających wartość rynkową
prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność
Powiatu Ostródzkiego, położonych w obrębie Nr 1 m. Miłakowo,
oznaczonych wg ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 644/3 o
pow. 0,1209 ha, 644/4 o pow. 0,1646 ha, 644/6 o pow. 0,1520 ha,
644/1 o pow. 0,4419 ha.

nie

300,00 zł
( trzysta złotych)

nie

7 000,00 zł
( siedem tysięcy
złotych)

nie

1 300,00 zł
( tysiąc trzysta
złotych )

nie

28 900 zł
( dwadzieścia
osiem tysięcy
dziewięćset
złotych)

nie

307,50 zł
( trzysta siedem
50/100 )

nie

738,00 zł
( siedemset
trzydzieści osiem )

Rejestr umów zawartych przez Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w 2019 r.
Wydział/Jednostka Organizacyjna: Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Numer umowy/ znak
sprawy

RLŚ 273.3.2019

Data zawarcia
umowy

05.09.2019

Okres
obowiązywania/
realizacji umowy

Nazwa podmiotu, z
którym zawarto umowę

Przedmiot umowy

08.09.2019

Ewa GrynkiewiczTarnowska i Marcin
Grynkiewicz, Centrum
Dobrego Smaku z/s w
Morlinach 15, 14-100
Ostróda

Organizacja stanowiska dla widowni oraz
stanowiska cateringowego, usługa
cateringowa.

Współfinansowanie ze
środków zewnętrznych
tak/nie

nie

Wartość
umowy
brutto (PLN)

13 938,00

Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu wrześniu 2019 r.
Biuro Zamówień Publicznych
Numer umowy/
znak sprawy

RLŚ. 272.3.2019/
RLŚ.273.3.2019

ZP-AN.273.7.2019/
ZP-AN.272.7.2019

Data zawarcia
umowy

04.09.2019 r.

09.09.2019 r.

Okres
obowiązywania/
realizacji umowy

08.09.2019 r.

01.01.2020 r. –
31.12.2020 r.

Nazwa podmiotu z
którym zawarto umowę

Centrum Dobrego Smaku
s.c. Ewa GrynkiewiczTarnowska i Marcin
Grynkiewicz, Morliny 15,
14-100 Ostróda

TRMEW Obrót S.A.,
ul. Ludiwka Rydygiera 8,
01-793 Warszawa

Przedmiot umowy

Współfinansowanie
ze środków
zewnętrznych
tak/nie

Wartość
umowy
brutto (PLN)

„Świadczenie na rzecz Zamawiającego kompleksowej
usługi obejmującej 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 XX
Dożynkami Powiatu Ostródzkiego, w dniu 8 września
2019 r.”

Nie

13.938,00 zł

Nie

817.518,04 zł

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu
Ostródzkiego, jednostek organizacyjnych Powiatu
Ostródzkiego oraz innych podmiotów
w roku 2020.

Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu wrześniu 2019 r.
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Numer umowy/
znak sprawy
OKS.4040.6.2019
OKS.4040.6.2019
OKS.431.1.38.2019

OKS.431.1.38.2019

OKS.431.1.38.2019

OKS.431.1.38.2019

OKS.431.1.38.2019

OKS.272.9.19
OKS.272.9.19
OKS.272.9.19
OKS.272.9.19
OKS.272.9.19
OKS.272.9.19

Współfinansowanie

Data zawarcia
umowy

Okres
obowiązywania/
realizacji umowy

Nazwa podmiotu z
którym zawarto umowę

26 września 2019 r.

28 września 2019 r.

PCK

26 września 2019 r.

28 września 2019 r.

Zenon Zdunkiewicz

17 września 2019 r.

19 września 2019 r.

16 września 2019 r.

19 września 2019 r.

16 września 2019 r.

19 września 2019 r.

16 września 2019 r.

19 września 2019 r.

16 września 2019 r.

19 września 2019 r.

26 września 2019 r.

26.09.-20.12.2019

26 września 2019 r.

26.09.-20.12.2019

Kamila Wołejko

26 września 2019 r.

26.09.-20.12.2019

Maciej Gęca

26 września 2019 r.

26.09.-20.12.2019

Marcin Milkowski

26 września 2019 r.

26.09.-20.12.2019

26 września 2019 r.

26.09.-20.12.2019

PCK Stanisław
Makowski
Jolanta Wysocka
Usługowy Transport
Osobowy, Lubajny 81
Ostróda
Zdzisław Baturo Usługi
Transportowe, ul.
Kochanowskiego 17A,
Ostróda
Krzysztof Łyziński
KRIS-Bus
Przedsiębiorstwo
Komunikacji
Samochodowej PKS
Iława
Marta ŚliżewskaChojnowska

Przedmiot umowy
Zapewnienie obsługi medycznej podczas III Turnieju
Piłki Nożnej o Puchar Starosty Ostródzkiego
Sędziowanie III Turnieju Piłki Nożnej o Puchar
Starosty Ostródzkiego
Zabezpieczenie medyczne Powiatowej Pielgrzymki
do Sanktuarium w Lubajnach

ze środków
zewnętrznych
tak/nie
nie
nie
nie

Przewóz uczestników Powiatowej Pielgrzymki
do Sanktuarium w Lubajnach

nie

Przewóz uczestników Powiatowej Pielgrzymki
do Sanktuarium w Lubajnach

nie

Przewóz uczestników Powiatowej Pielgrzymki
do Sanktuarium w Lubajnach

nie

Przewóz uczestników Powiatowej Pielgrzymki
do Sanktuarium w Lubajnach

nie

Dyżury psychologa w Zespole Szkół Rolniczych
im. W.Witosaw Ostródzie
Dyżury psychologa w Zespole Szkół Licealnych
w Morągu
Dyżury psychologa w Liceum Ogólnokształcącym Nr I
w Ostródzie
Dyżury psychologa w Zespole Szkół Zawodowych
im. S.Petofi w Ostródzie

nie

Natalia Szymkowiak

Dyżury psychologa w ZSZiO w Morągu

nie

Justyna Truszkowska

Dyżury psychologa w Zespole Szkół Zawodowych im.
S.Staszica w Ostródzie

nie

nie
nie
nie

Wartość
umowy
brutto (PLN)
240,300,400,-

1200,-

600,-

1200,-

2000,-

2218,2267,1957,2218,2570,2218,-

Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu wrzesień 2019 r.
Wydział Promocji
Numer umowy/
znak sprawy

Data zawarcia
umowy

Okres
obowiązywania/
realizacji umowy

Nazwa podmiotu z którym
zawarto umowę

P.273.85.2019

10.09.2019 r.

10.09.2019 –
14.09.2019 r.

Warmińsko-Mazurski
Związek Tenisa Stołowego

Nr 51192925

16.09.2019 r.

08.09.2019 –
08.09.2019 r.

Stowarzyszenie Autorów
ZAiKS

P.273.87.2019

26.09.2019 r.

26.09.2019 –
06.12.2019 r.

Eva Kovářová – TRAVEL
profi

P.273.91.2019

30.09.2019 r.

30.09.2019 –
03.10.2019 r.

Koło Gospodyń Wiejskich
w Pietrzwałdzie

Przedmiot umowy
Wykonanie usługi promocyjnej polegającej na
organizacji i promocji podczas II Międzynarodowych
Mistrzostw Warmii i Mazur Juniorów , Kadetów i
Młodzików w tenisie stołowym, zorganizowanych w
Hali Sportowo-Widowiskowej OCSiR w Ostódzie.
Umowa licencyjna – udzielenie niewyłącznej licencji
na publiczne wykonanie utworów z repertuaru ZAiKS
przez wykonawcę – Zespół Pieśni i Tańca Kortowo,
podczas XX Dożynek Powiatu Ostródzkiego,
organizowanych w dn. 8 września 2019 r. na placu
przed budynkiem Starostwa Powiatowego w
Ostródzie.
Promocja Powiatu Ostródzkiego na terenie Czech i
Słowacji poprzez opracowanie, przygotowanie druk i
dystrybucję publikacji w formie insertu do czeskiego
magazynu
turystycznego
TRAVEL
PROFI
promującego atrakcyjność turystyczną i współpracę
zagraniczną powiatu oraz jego publikacja na stronie
internetowej Wydawcy, a także promocja podczas
targów, w których Wydawca weźmie udział.
Promocja Powiatu Ostródzkiego podczas prezentacji
stoiska z żywnością regionalną – udział w konferencji
pn. „Zainspiruj się dziedzictwem” w Olsztynie.

Współfinansowanie
ze środków
zewnętrznych
tak/nie

Wartość
umowy brutto
(PLN)

nie

3 000,00

nie

608,85

nie

9 950,00

nie

600,00

