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

P.273.93.2019

P.272.92.2019

Data zawarcia
umowy

Okres
obowiązywania/
realizacji umowy

15.10.2019 r.

15.10.2019 r. –
21.10.2019 r.

Ryszard Kowalski

21.10.2019 r.

21.10.2019 –
06.12.2019 r.

Agencja Reklamowo
Wydawnicza „Flesz”
Grażyna Putkiewicz

Nazwa podmiotu z którym
zawarto umowę

Przedmiot umowy
Wykonanie, zgodnie z ustaleniami negocjacyjnymi,
zadania polegającego na napisaniu tekstu do
Panoramy Powiatu Ostródzkiego 2020 pod nazwą:
„Nowe fakty z życia Georga J. Steenke”.
Wykonanie zadanie pn.: „Opracowanie projektu
graficznego, druk oraz dostawa do Starostwa
Powiatowego w Ostródzie kalendarza książkowego
dziennego - organizera na rok 2020 pt. "PANORAMA
POWIATU OSTRÓDZKIEGO 2020", w nakładzie 400
sztuk

Współfinansowanie
ze środków
zewnętrznych
tak/nie

Wartość
umowy brutto
(PLN)

nie

201,00

nie

23 940,00

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

Data zawarcia
umowy

OKS.423.22.2019

14 październik
2019 r.

OKS.4040.5.2019
OKS.4040.5.2019
OKS.4040.5.2019
OKS.4040.5.2019
OKS.4040.5.2019
OKS.4040.5.2019
OKS.272.9.2019

7 październik 2019 r.
7 październik 2019 r.
7 październik 2019 r.
7 październik 2019 r.
7 październik 2019 r.

Okres
obowiązywania/
realizacji umowy

19 październik 2019 r.

15-16 października
2019 r.
15 października 2019
r.
15-16 października
2019 r.
15-16 października
2019 r.
15-16 października
2019 r.

Współfinansowanie

Nazwa podmiotu z
którym zawarto umowę

Zenon Zdunkiewicz

Krzysztof Filiczkowski
Marian Kazimierczyk
Tomasz Radziszewski
Julian Pawłowski
Mirosław Żygo

7 październik 2019 r.

15 października 2019 r.

Krzysztof Bonisławski

24 październik
2019 r..

24 październik 2019
r. – 20 grudzień 2019
r.

Justyna Truszkowska

Przedmiot umowy
Sędziowanie turnieju piłki nożnej podczas VIII
Mistrzostw w Piłce Nożnej o Puchar Starosty
Ostródzkiego na boisku ORLIK przy LO Nr I
w Ostródzie
Sędziowanie podczas turnieju piłki siatkowej chłopców
i dziewcząt podczas XI Powiatowych Dni Sportu
Sędziowanie podczas turnieju piłki koszykowej
chłopców podczas XI Powiatowych Dni Sportu
Sędziowanie podczas turnieju piłki nożnej chłopców
i dziewcząt podczas XI Powiatowych Dni Sportu
Sędziowanie podczas turnieju piłki siatkowej chłopców
i dziewcząt podczas XI Powiatowych Dni Sportu
Sędziowanie podczas turnieju piłki nożnej podczas
XI Powiatowych Dni Sportu
Sędziowanie podczas turnieju piłki koszykowej
chłopców podczas XI Powiatowych Dni Sportu
Dyżury psychologa w Zespole Szkól Zawodowych
im. S. Staszica w Ostródzie

ze środków
zewnętrznych
tak/nie
nie

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
nie

Wartość
umowy
brutto (PLN)

170,00 zł.

260,00 zł.
130,00 zł.
260,00 zł.
260,00 zł.
260,00 zł.
130,00 zł.
2 218,00 zł.

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

Numer umowy/
znak sprawy

GN.273.37.2019.DB

GN.273.38.2019.DB

GN.273.39.2019.LN

GN.273.40.2019.DB

Data
zawarcia
umowy

08.10.2019r.

14.10.2019r.

23.10.2019r.

25.10.2019r.

Okres
obowiązywa
nia/
realizacji
umowy

25.11.2019r.

30.10.2019r.

31.10.2019r.

20.01.2020r.

Nazwa podmiotu z którym
zawarto umowę

Obsługa Komputerowa w
budownictwie- Projektowanie
inż. Marcin Borowski

SIGMA Centrum Wycena i
Zarządzanie Nieruchomościami
Karolina Pułym - Mroziewska

Biuro Doradztwa i Obsługi
Nieruchomości
Natalia Romaniuk

Usługi Geodezyjne
Wiesław Rudnicki

Przedmiot umowy

1.Wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku i wszystkich lokali
usytuowanych w budynku przy ul. Olsztyńskiej 9D w Miłakowie,
z wykorzystaniem udostępnionej przez Zamawiającego inwentaryzacji
z roku 2004 .
2.Ponownego rozliczenia udziałów w częściach wspólnych budynku
i prawie własności gruntu stanowiącego działkę nr 492/26 o pow.
0,2009 ha , KW Nr EL2O/00020111/7, przynależnych do
poszczególnych lokali ( 12 lokali, w tym 11 mieszkalnych, 1 lokal
– internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Miłakowie).
Wykonania operatu szacunkowego określającego wysokość
wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, na rzecz
ENERGA – OPERATOR S.A, w związku z przebudową linii
elektroenergetycznej usytuowanej na nieruchomościach położonych
w obrębie Nr 9 m. Ostróda przy ul. Stefana Czarnieckiego 69,
oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr
333 o pow. 0,7754 ha, KW Nr EL1O/00030348/3 i nr 175/28 o pow.
0,4110 ha, KW nr EL1O/00030365/8, stanowiących własność Powiatu
Ostródzkiego, w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolniczych im. W.
Witosa w Ostródzie.
Wykonanie aneksu do operatu szacunkowego sporządzonego w dniu
25 kwietnia 2019r. , określającego wartość rynkową prawa własności
nieruchomości lokalowej- lokal mieszkalny nr 4 usytuowany w
budynku nr 7 , położonym w obrębie nr 8 m. Ostróda, przy ul. 21
Stycznia ( działka nr 185/18) , określającego wartość tego lokalu z
uwzględnieniem poniesionych przez dotychczasowego najemcę
nakładów.
Wykonania podziału geodezyjnego trzech działek położonych w
obrębie nr 1 miasta Miłomłyn, przez które przebiega droga powiatowa
nr 1291N tj.: działki nr 116/67 o pow. 5,6562 ha, Kw nr
EL1O/00043381/0, działki nr 648 o pow. 0,0898 ha, Kw nr
EL1O/00028428/1 i działki nr 644/1 o pow. 1,9767 ha, Kw nr
EL1O/00035105/3.

Współfinansowani
e ze środków
zewnętrznych
tak/nie

Wartość
umowy brutto
(PLN)

nie

4 000,00 zł
( cztery tysiące
złotych)

nie

1 190,00 zł
( tysiąc sto
dziewięćdziesiąt)

nie

1 00,00 zł
( sto złotych)

nie

3 200,00 zł
( trzy tysiące
dwieście złotych)

GN.273.41.2019.MI

GN.273.42.2019.IJ

GN.273.43.2019.MI

28.10.2019r.

25.10.2019r.

30.10.2019r.

13.12.2019r.

Geodezja i Nieruchomości
Krzysztof Orliński
ul. Jana Pawła II 6/8, 14-100
Ostróda

31.10.2019r.

Usługi Kominiarsko-Gazownicze
Zbigniew Krokwiński

29.11.2019r.

Usługi Brukarskie
i Ogólnobudowlane
Mariusz Wasiak

Wznowienie 4 punktów granicznych nieruchomości położonej w
obrębie Bramka, gmina Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji
gruntów i budynków jako działka Nr 139/2 o pow. 0,45 ha,
uregulowanej w księdze wieczystej Nr EL2O/00030713/0, z
jednoczesnym obliczeniem powierzchni z dokładnością do 1 m2.
Wznowienia punktów granicznych dokonuje się w związku z
przygotowaniem przedmiotowej nieruchomości do sprzedaży
Wykonanie czyszczenia 6 kominów w budynkach mieszkalnych
usytuowanych na nieruchomościach;
- położonej w obrębie Samborowo w gm. Ostróda, m. Zabłocie 2,
oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 675 ( 3 lokale
mieszkalne),
- położonej w obrębie Durąg, w gm. Ostróda, oznaczonej wg ewidencji
gruntów jako działka nr 101/1( 2 lokale mieszkalne),
- położonej w obrębie Bożęcin w gm. Morąg, oznaczonej wg ewidencji
gruntów jako działka nr 60/4 ( 1 lokal mieszkalny0.
Wykonanie ogrodzenia budynku mieszkalnego zlokalizowanego na
działce stanowiącej własność Skarbu Państwa , położonej w obrębie
Raj w gm. Miłakowo, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów
i budynków nr 226 o pow. 0,3002 ha, KW Nr EL2O/00003844/9.

nie

1 430,00 zł
( tysiąc czterysta
trzydzieści złotych

nie

480,00 zł
( czterysta
osiemdziesiąt
złotych

nie

4 270,00 zł
( cztery tysiące
dwieście
siedemdziesiąt
złotych)

Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu maju 2019 r.
Wydział Techniczno-Inwestycyjny
Numer umowy/
znak sprawy

TI.273.10.2019

Data zawarcia
umowy

Okres
obowiązywania/
realizacji umowy

Nazwa podmiotu z którym
zawarto umowę

17.05.2019 r.

30 dni od dnia
podpisania
umowy

Przedsiębiorstwo robót
Elektrycznych i Technicznych
El-Tronic Sp. z o.o.

Przedmiot umowy

Wymiana oświetlenia boiska ORLIK 2012 przy ul.
Drwęckiej 2w Ostródzie

Współfinansowanie
ze środków
zewnętrznych
tak/nie

nie

Wartość
umowy brutto
(PLN)

27 921,00 zł

