
 

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

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu  

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) 

OKS.4350.9.2019 
28 listopad 2019 r. 

15 grudzień 2019 r.  –  
14 grudzień 2020 r. 

VULCAN sp. z o.o. 
Wrocław 

Licencja na dostęp do aplikacji arkusz organizacyjny  
nie 

6780,00 zł. 

OKS.431.4.6.2019 21 listopada 2019 
r. 

13 grudnia 2019 r. Monika Ławnicka 
Zaplanowanie i zorganizowanie przeprowadzenia gry 

miejskiej podczas Międzynarodowego Dnia 

Wolontariusza 

nie 
500,00 zł. 

OKS.431.2.8.2019 
6 listopada 2019 r. 

6 listopada 2019 r. –  
28 listopada 2019 r. 

Robert Laskowski 

Spotkania profilaktyczne dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dotyczące 

zagrożeń zażywania narkotyków oraz postępowania w 

sytuacji zagrożenia bombowego i terrorystycznego. 

nie 
3971,00 zł. 

OKS.431.2.9.2019 

r. 
29 listopada 2019 

r. 
29 listopad 2019 r. -   
20 grudnia 2019 r.  

Piotr Joniec 

Przeprowadzenie spotkań profilaktycznych z uczniami 

szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych 

powiatu ostródzkiego nt. „Sterydy i jakość treningu 

siłowego wśród młodzieży szkół średnich” 

nie 
3525,00 zł. 

OKS.431.2.10.201

9 
26 listopada 2019 

r. 
26 listopad 2019 r. -   

6 grudnia 2019 r. 
Jan Witkowski 

Przeprowadzenie mowy motywacyjnej dla uczniów 

szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych  

„Motywacja do działania” 

nie 
600,00 zł. 

 



Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu listopad 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-RL.272.9.2019 26.11.2019 
150 dni od dnia 
podpisania 
umowy 

AUTOMET GROUP  
SP. z o.o. Sp. k.,  
ul. Stankiewicza 4,  
38-500 Sanok 

„Likwidacja barier transportowych – zakup 20 
osobowego autobusu do przewozu osób 
niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, 
na potrzeby świadczenia rehabilitacji w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno - Wychowawczym (dalej SOSW)   
w Szymanowie” 
 

Tak 282.900,00 zł 

ZP-RL.272.10.2019 27.11.2019 
120 dni od dnia 
podpisania 
umowy 

BENEPOL Sp. z o.o.  
ul. Lubelska 43A,  
10-410 Olsztyn 

„Likwidacja barier transportowych – zakup 9 
osobowego mikrobusu do przewozu osób 
niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim, na 
potrzeby świadczenia rehabilitacji w Zespole 
Placówek Szkolno -Wychowawczo - Rewalidacyjnym 
w Ostródzie (dalej ZPSWR w Ostródzie)”. 
 

Tak 164.598,60 zł 

 



Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu listopad 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.273.100.2019 12.11.2019 
12.11.2019 – 
06.12.2019 

Wydawnictwo Mazurskie 

Opracowanie projektu graficznego, druk oraz 

dostawa do Starostwa Powiatowego w Ostródzie 

kalendarza trójdzielnego, ściennego na rok 2020,  

w nakładzie 300 sztuk. 

nie 2398,50 

P.273.101.2019 18.11.2019 
18.12.2019 – 
06.12.2019 

Zabart.com 

Konserwacja i aktualizacja oprogramowania Joomla! 

wykorzystywanego do prowadzenia strony 

internetowej www.powiat.ostroda.pl. 

nie 1476,00 

P.273.102.2019 19.11.2019 22.12.2019 Foto Jacek 

Zapewnienie oprawy muzycznej spotkania 

Andrzejkowego dla pracowników Starostwa 

Powiatowego w Ostródzie. 

nie 800,00 

 

http://www.powiat.ostroda.pl/


Rejestr umów zawartych przez Skarb Państwa oraz Powiat Ostródzki w miesiącu LISTOPAD 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.273.44.2019.AG 
/ 

bez sondażu 

2019-11-06 2019-12-10 
GEOGROUP Marek Szostek 

 ul. Pocztowa 8, 14-106 

Szyldak 

Aktualizacja operatu egib Stare Jabłonki NIE 1 500,00 zł 

 


