Rejestr umów zawartych przez Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu lipcu 2019 r.
Wydział Administracji, Nadzoru i Kadr

Data zawarcia
umowy

Okres
obowiązywania/
realizacji umowy

1/2019

05.07.2019r

Od 08.07.2019r.
Do 07.07.2021r.

GEOBID Sp. z o.o. Katowice

AN.2150.9.2019

16.07.2019r.

22.07.2019 r. –
09.08.2019 r.

Henryka Sobota

Numer umowy/
znak sprawy

Nazwa podmiotu z którym
zawarto umowę

Przedmiot umowy
Umowa aktualizacji certyfikatu SSL i usługa
opieki autorskiej dla Geoportalu Powiatu
Ostródzkiego
Sprzątanie pomieszczeń biurowych
Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Oddziały Zamiejscowe w Morągu
przy ul. 11-go listopada 9.

Współfinansowanie
ze środków
zewnętrznych
tak/nie

Wartość umowy
brutto (PLN)

nie

4 305,00 zł. brutto

1 764,00 zł

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

Okres
obowiązywania/
realizacji umowy

Nazwa podmiotu z
którym zawarto umowę

4 lipca 2019 r.

12 lipca i 16 sierpnia
2019 r.

Piotr Joniec

OKS.431.37.2019

OKS.431.37.2019
OKS.431.37.2019
OKS.431.37.2019

Współfinansowanie

Data zawarcia
umowy

4 lipca 2019 r.
4 lipca 2019 r.
4 lipca 2019 r.

12 lipca i 16 sierpnia
2019 r.
12 lipca i 16 sierpnia
2019 r.
12 lipca i 16 sierpnia
2019 r.

Wioletta Rusinkowska

PCK
PIXELDANCE Łukasz
Kalinowski

OKS.431.37.2019
4 lipca 2019 r.

12 lipca 2019 r.

Szymon Szypczyński

8 sierpnia 2019 r.

16 sierpnia 2019 r.

Szymon Szypczyński

OKS.431.37.2019

Przedmiot umowy
Przygotowanie
ćwiczeń
sportowych
wraz
z
instruktażem, poradnictwo dietetyczne podczas
Kampanii „Zdrowe Lato”
Obsługa konferansjerska, promocja Kampanii „Zdrowe
Lato”
Przeprowadzenie pokazu z zakresie ratownictwa
medycznego podczas Kampanii „Zdrowe Lato”
Przygotowanie materiału filmowego relacjonującego
Kampanię „Zdrowe Lato”
Zorganizowanie i przeprowadzenie gier i zabaw,
animacji dla dzieci oraz zapewnienie i obsługa maszyny
do waty cukrowej i baniek mydlanych
Zorganizowanie i przeprowadzenie przez animatorki
gier i zabaw, animacji dla dzieci oraz obsługa maszyny
do waty cukrowej i baniek mydlanych

ze środków
zewnętrznych
tak/nie
nie
nie
nie
nie

Wartość
umowy
brutto (PLN)
3 130,- zł
2 000,500,1 000,-

nie
1 500,nie
1 100,nie

Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu lipiec 2019 r.
Wydział Promocji
Współfinansowanie
ze środków
zewnętrznych
tak/nie

Numer umowy/
znak sprawy

Data zawarcia
umowy

Okres
obowiązywania/
realizacji umowy

P.273.60.2019

08.07.2019 r.

08.07.2019 –
14.07.2019

Fundacja Grunwald

Działania promocyjne Powiatu Ostródzkiego podczas
DNI GRUNWALDU 2019.

nie

5 000,00

P.273.64.2019

12.07.2019

12.07.2019 r. oraz
16.08.2019 r.

Robert Horodyłowski

Pokaz broni kolekcjonerskiej podczas Kampanii
„Zdrowe Lato”

nie

2 000,00

P.273.67.2019

26.07.2019 r.

26.07.2019 –
06.09.2019 r.

Drukarnia „LASER-GRAF”

Przygotowanie
oraz wydruk folderu Powiatu
Ostródzkiego w trzech wersjach językowych –
polskiej, niemieckiej oraz angielskiej.

nie

16 063,80

P.273.72.2019

25.07.2019

25.07.2019 –
04.08.2019

Ludowy Klub Sportowy „Tęcza” Organizacja i promocja wydarzenia pn. Jubileusz 50Miłomłyn
lecia Klubu Sportowego „Tęcza” Miłomłyn.

nie

1 000,00

Nazwa podmiotu z którym
zawarto umowę

Przedmiot umowy

Wartość
umowy brutto
(PLN)

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

GN.273.22.2019.LN

05.07.2019 r.

09.08.2019 r.

Usługi Budowlane
Andrzej Smardzewski

GN.273.23.2019.DB

09.07.2019r.

26.08.2019r.

Usługi GeodezyjnoKartograficzne
Lech Branica

GN.273.24.2019.DB

10.07.2019r.

18.11.2019r.

Zakład Usług Geodezyjnych
„GeoSław „Sławomir Hoffer

Przedmiot umowy

Usługa budowlana polegająca na rozbiórce części muru oporowego
usytuowanego na działce stanowiącej własność Skarbu Państwa,
oznaczonej nr 3 położonej w obrębie nr 4 m. Ostróda przy
ul. Olsztyńskiej, przylegającego bezpośrednio do budynku Urzędu
Skarbowego . Usługa polega na naprawieniu i umocnieniu skarpy
z
kamienia polnego, poprzez usunięcie roślinności porastającej koronę
skarpy oraz zabezpieczenie skarpy w sposób uniemożliwiający
porastanie roślinnością – wypełnienie skarpy betonem, uzupełnienie
ubytków kamienia na zaprawie betonowej, a także uzupełnienie fug,
zabezpieczenie terenu na czas wykonywania prac oraz uprzątnięcia
terenu po zakończeniu robót.
Wznowienie i okazanie 8 pkt granicznych określających przebieg granic
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Ostródzkiego,
położonych w obrębie nr 1 m. Miłakowo, oznaczonych w operacie
ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 644/2 o pow. 0,1045 ha i
644/5 o pow. 0,1439 ha.
Wykonania podziału nieruchomości położonej w obrębie Raj w gm.
Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 107 o
pow. 2,5638 ha ( droga) , posiadającej urządzoną księgę wieczystą o
numerze EL2O/00025592/7, w wyniku którego wydzielona zostanie
działka, która nie leży w ciągu drogi powiatowej nr 1217 N ( droga od
drogi woj. nr 527 do drogi powiatowej nr 1219N) . Punkty graniczne
nowo wydzielonej działki podlegają stabilizacji.

Współfinansowani
e ze środków
zewnętrznych
tak/nie

Wartość
umowy brutto
(PLN)

nie

3 700 ,00 zł
( trzy tysiące
siedemset
złotych)

nie

900 ,00 zł
( dziewięćset
złotych)

nie

2 337 ,00 zł
( dwa tysiące
trzysta trzydzieści
siedem złotch)

