
 

 

Rejestr umów zawartych przez Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu grudniu 2019 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.033.17.47.1.2019 04.12.2019 r. 
01.01.2020r.- 
31.12.2020r. 

adw. Żaneta Dobrowolska 
Świadczenie porad prawnych w Punkcie 
nieodpłatnej pomocy prawnej 

zadanie zlecone z zakresu 
administracji rządowej 

235,00 zł/dyżur 

AN.033.17.47.2.2019 04.12.2019 r. 
01.01.2020r.- 
31.12.2020r. 

adw. Jacek Klonowski 
Świadczenie porad prawnych w Punkcie 
nieodpłatnej pomocy prawnej w zastępstwie 

zadanie zlecone z zakresu 
administracji rządowej 

235,00 zł/dyżur 

AN.033.17.47.3.2019 10.12.2019 r. 
01.01.2020r.- 
31.12.2020r.. 

r.pr. Joanna Mossakowska 
Świadczenie porad prawnych w Punkcie 
nieodpłatnej pomocy prawnej 

zadanie zlecone z zakresu 
administracji rządowej 

235,00 zł/dyżur 

AN.033.17.47.4.2019 10.12.2019 r. 
01.01.2020r.- 
31.12.2020r. 

r.pr. Aneta Smolik 
Świadczenie porad prawnych w Punkcie 
nieodpłatnej pomocy prawnej w zastępstwie 

zadanie zlecone z zakresu 
administracji rządowej 

235,00 zł/dyżur 

AN.033.17.47.5.2019 10.12.2019 r. 
01.01.2020r.- 
31.12.2020r. 

adw. Milena Murawska 
Świadczenie porad prawnych w Punkcie 
nieodpłatnej pomocy prawnej 

zadanie zlecone z zakresu 
administracji rządowej 

235,00 zł/dyżur 

AN.033.17.47.6.2019 10.12.2019 r. 
01.01.2020r.- 
31.12.2020r. 

adw. Katarzyna Krogulska- 
Chmielewska 

Świadczenie porad prawnych w Punkcie 
nieodpłatnej pomocy prawnej w zastępstwie 

zadanie zlecone z zakresu 
administracji rządowej 

235,00 zł/dyżur 

AN.033.17.47.7.2019 19.12.2019 r. 
01.01.2020r.- 
31.12.2020r. 

r.pr. Małgorzata 
Zienkiewicz 

Świadczenie porad prawnych w Punkcie 
nieodpłatnej pomocy prawnej 

zadanie zlecone z zakresu 
administracji rządowej 

235,00 zł/dyżur 

AN.033.17.47.8.2019 19.12.2019 r. 
01.01.2020r.- 
31.12.2020r. 

r.pr. Jarosław Woźniak 
Świadczenie porad prawnych w Punkcie 
nieodpłatnej pomocy prawnej w zastępstwie 

zadanie zlecone z zakresu 
administracji rządowej 

235,00 zł/dyżur 

AN.273.15.2019/2A/2 18.12.2019r 
Od 02.01.2020r.  
do 31.12.2020r. 

GRUPA WM Sp. z o.o. 
Olsztyn 

Umowa na publikację ogłoszeń i art.             w dzienniku o 
zasięgu regionalnym (kolportowanym na terenie całego woj. 
war. – maz.) o nakładzie min. 5.000 egz. dziennie 

nie 

1) 150,00 zł 
brutto/1 ogł. o 
pow. ok. 60,00 
cm2 



2) 67,28 zł 
brutto/1 ogł. o 
pow. ok. 26,91 
cm2 

3) 975,00 zł. 
brutto/ 1 art. ½ 
strony o pow. ok. 
390 cm2 
4) 1950,00 zł. 
brutto/ 1 art. 1 
str. o pow. ok. 
780  cm2 

AN.273.15.2019/2B/2 
SKARB PAŃSTWA 

18.12.2019r 
Od 02.01.2020r.  
do 31.12.2020r. 

GRUPA WM Sp. z o.o. 
Olsztyn 

Umowa na publikację ogłoszeń i art.             w dzienniku o 
zasięgu regionalnym (kolportowanym na terenie całego woj. 
war. – maz.) o nakładzie min. 5.000 egz. dziennie 

nie 

1) 150,00 zł 
brutto/1 ogł. o 
pow. ok. 60,00 
cm2 

2) 67,28 zł 
brutto/1 ogł. o 
pow. ok. 26,91 
cm2 

 

AN.273.15.2019/2A/3 18.12.2019r 
Od 02.01.2020r.  
do 31.12.2020r. 

AGORA S.A. Warszawa 

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

nie  

1) 538,20 zł 
brutto/1 ogł. o 
pow. ok. 53,82 
cm2 

2) 8.610,00 zł 
brutto/1 art. 1 str. 
o pow. ok. 780  
cm2 

 

AN.273.15.2019/2B/3 
SKARB PAŃSTWA 

18.12.2019r 
Od 02.01.2020r.  
do 31.12.2020r. 

AGORA S.A. Warszawa 

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

1) 538,20 zł 
brutto/1 ogł. o 
pow. ok. 53,82 
cm2 

 

AN.273.15.2019/2C/4 18.12.2019r 
Od 02.01.2020r.  
do 31.12.2020r. 

GRUPA WM Sp. z o.o. 
Olsztyn 

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

nie 

1) 450,00 zł 
brutto/1 
ogłoszenie 

2) 250,00 zł 
brutto/1 życzenie 

 

AN.273.15.2019/2D/4 
SKARB PAŃSTWA 

18.12.2019r 
Od 02.01.2020r.  
do 31.12.2020r. 

GRUPA WM Sp. z o.o. 
Olsztyn 

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

nie 

1) 450,00 zł 
brutto/1 
ogłoszenie 

 



AN.273.15.2019/2A/1 

 
 
18.12.2019r 

Od 02.01.2020r.  
do 31.12.2020r. 

GRUPA WM Sp. z o.o. 
Olsztyn 

Umowa na publikację prasową ogłoszeń i artykułów Powiatu 
Ostródzkiego w tygodniku o zasięgu lokalnym 
(kolportowanym na terenie całego powiatu ostródzkiego) o 
nakładzie min. 4.500 egz. tygodniowo 

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) 660,00 zł. 
brutto/1  życzenia 
¼ strony o pow. 
ok. 300 cm2 
11) 429,00 zł. 
brutto/ 1 plakat  
¼ strony o pow. 
ok. 195 cm2 

12) 858,00 zł. 
brutto/ 1 plakat 



 

 

 

 

1/2 strony o pow. 
ok. 390 cm2 
13) 440,00 zł. 
brutto / 1 art. o 
pow. ok. 200 cm2 
14) 1.716,00 zł. 
brutto / 1 dodatek 
(insert) 1 
stronnicowy o 
pow. ok. 780 cm2 

AN.273.15.2019/2B/1 
SKARB PAŃSTWA 

 
18.12.2019r 

Od 02.01.2020r.  
do 31.12.2020r. 

GRUPA WM Sp. z o.o. 
Olsztyn 

Umowa na publikację prasową ogłoszeń i artykułów Powiatu 
Ostródzkiego w tygodniku o zasięgu lokalnym 
(kolportowanym na terenie całego powiatu ostródzkiego) o 
nakładzie min. 4.500 egz. tygodniowo 

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 

 

AN.273.16.2019 
 
02.12.2019r. 

Od 01.01.2020r.  
do 31.12.2020r. 

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

Umowa na zakup paliw płynnych do samochodów 
służbowych Starostwa Powiatowego w Ostródzie w roku 
2020 

nie Upust 2% 

AN.273.18.2019 
 
11.12.2019r 

Od 01.01.2020r.  
do 31.12.2020r. 

Mechanika Pojazdowa 
Henryk Prusakowski 
Ostróda 

Umowa na usługi w zakresie konserwacji      i napraw 
samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w 
Ostródzie w roku 2020 

nie 
73,80 zł. brutto 

/ 1 rg. 

AN.273.19.2019 
 
17.12.2019r 

Od 01.01.2020r.  
do 31.12.2020r. 

Golden Line Sp. z o.o. 
Rzeszów 

Umowa na dostawę fabrycznie nowych materiałów 
eksploatacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w 
Ostródzie w roku 2020 

nie 
129 842,69 zł. 

brutto 

AN.273.21.2019 
 
30.12.2019r 

30 dni od dnia 
podpisania umowy 

Artur Redosz Morąg 
Umowa na dostawę nowych mebli biurowych dla potrzeb 
Starostwa Powiatowego w Ostródzie nie 

15 000,00 zł. 
brutto 



 

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

2019/47816 09.12.2019 
20.12.2019 -
24.12.2019 

EUROZET Sp. z o.o. 
Zlecenie emisji życzeń na antenie Meloradia z okazji 
świąt Bożego Narodzenia od Starosty Ostródzkiego 
dla mieszkańców Powiatu. 

nie 400,00 

P.273.103.2019 10.12.2019 
30.01.2019 – 
26.12.2019 

Stowarzyszenie 
Zachoodniomazurska 
Lokalna Organizacja 

Turystyczna 

Wsparcie marketingowe przedsiębiorstw i 
podmiotów sektora turystycznego z terenu powiatu 
ostródzkiego na rynku krajowym i międzynarodowym 
poprzez ekspozycje utrwalające i wzmacniające 
markę „Mazury Zachodnie” w formie stoisk 
promocyjnych na targach turystycznych w 2020 r. 

nie 86 350,00 

 

 

 

  



Rejestr umów zawartych przez Skarb Państwa oraz Powiat Ostródzki w miesiącu GRUDZIEŃ 2019 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.273.46.2019.MI 

/ 

GN.272.41.2019.MI 

2019-12-04 2019-12-20 

Gospodarstwo Rolne 

Grzegorz Marcinkowski 

Wielki Dwór 48, 14-330 

Małdyty 

Wykonanie udrożnienia części rowu melioracyjnego 

w miejscowości Wielki Dwór, położonego w obrębie 

Wielki Dwór, gmina Małdyty, oznaczonego w 

operacie ewidencji gruntów  i budynków jako działki 

Nr 154/2 o pow. 0,6367 ha, Nr 337 o pow. 0,0600 ha,            

Nr 139 o pow. 0,1234 ha, Nr 120/5 o pow. 0,1301 ha 

i Nr 192/3 o pow. 0,6505 ha. 

Udrożnienie ma nastąpić na odcinku ww. rowu od 

granicy działek Nr 148 i Nr 155 z działką Nr 154/2 
do jej załamania, tj. miejsca gdzie graniczy z działką 

Nr 337, a następnie wzdłuż pozostałych działek, 

tworzących ww. rów melioracyjny. Odcinek rowu, na 

którym będą prowadzone prace został zaznaczony na 

załączniku graficznym. 

Realizacja zadania obejmuje następujący zakres 

robót: 

- wycinka części zakrzaczeń oraz starych karp 

utrudniających przepływ wód, 

- wykoszenie trzcin porastających dno oraz skarpy 

rowu, 
- odmulenie rowu przy szerokości dna 1,0 m warstwą 

od 0,2 m do 0,9 m, 

- rozplantowanie wydobytego urobku na skarpach. 

Zamówienie obejmuje całość robocizny, materiałów i 

narzędzi niezbędnych do wykonania usługi. 

NIE 10 000,00 zł 

GN.273.47.2019.MI 

/ 

GN.272.43.2019.MI 

2019-12-04 2019-12-20 

Usługi – Handel Aleksandra 

Tobiasz 

ul. Sierakowskiego 1, 14-300 
Morąg 

Wykonanie prac polegających na remoncie części 

chodnika zlokalizowanego na nieruchomościach 

położonych w obrębie Stare Kiełkuty, gmina 

Małdyty, oznaczonych              w operacie ewidencji 

gruntów i budynków jako działki Nr 6/139 o pow. 

0,1824 ha               (księga wieczysta Nr 

EL2O/00032788/0) i Nr 6/159 o pow. 0,5041 ha 
(księga wieczysta            Nr EL2O/00013826/0). 

Realizacja zadania obejmuje następujący zakres 

robót: 

- rozebranie obrzeży na podsypce piaskowej (około 

60 mb), 

NIE 7 067,27 zł 



- rozebranie chodników z płyt betonowych na 

podsypce cementowo – piaskowej (ok. 45 m2), 

- wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy 

odsączającej w korycie (ok. 45 m2), 

- wykonanie podbudowy betonowej o grubości 5 cm 

po zagęszczeniu (ok. 45 m2), 
- wykonanie chodnika z kostki betonowej na 

podsypce cementowo – piaskowej                                

z wypełnieniem spoin piaskiem (ok. 45 m2), 

- ułożenie obrzeży betonowych na podsypce 

cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin 

zaprawą cementową (ok. 60 mb). 

Zamówienie obejmuje całość robocizny, materiałów i 

narzędzi niezbędnych do wykonania usługi. 

       

 

 

 


