
 

Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu maju 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.273.TI.5.2019 
ZP.272.TI.5.2019 

23.05.2019 r. 

60 dni od dnia 
przekazania 
terenu budowy  
 

Fabryka Okien 
SPECTRUM Sp. z o. o. 
 

Wykonanie prac remontowych w zakresie częściowej 
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku 
użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2  
w Ostródzie. 

Nie 295.200,00 zł 

FS. 273.1.2019 
FS.272.1.2019 

23.05.2019 r. 24.05.2019 r. 

Przedsiębiorstwo 
Handlowo Usługowe 
„Stalzłom” Sp. z o. o. 

Świadczenie usługi restauracyjnej z okazji  
XX-lecia Samorządu Powiatu Ostródzkiego. 
 

Nie 21.480, 00 zł 

 

  



Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu maju 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.237.6.2019 

16 maja 2019 r. 7-9 czerwca 2019 r. 
GRAJAN TOUR sp. z o.o. 

Olsztyn 

Usługa transportu wolontariuszy i opiekunów z Powiatu 

Ostródzkiego na XXV Ogólnopolską Galę 

Wolontariatu, która odbędzie się w dniach 7-9 czerwca 

2019 r. w Białogardzie  

nie 
3 888,- zł 

 

  



Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu maj 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.273.37.2019 02.05.2019 
od 02.05.2019 
do 31.12.2019 

PIXELDANCE 
 Łukasz Kalinowski 

Przygotowanie, produkcja oraz publikacja  

w lokalnej telewizji internetowej „Nasz Powiat TV” 

krótkich materiałów filmowych (tzw. „setek”) 

obrazujących wydarzenia lokalne z obszaru powiatu 

ostródzkiego - emitowane na kanale 

www.youtube.com/channel przez wykonawcę,  

a przeznaczonych, m.in., do udostępniania na 

stronie internetowej powiatu i na portalu 

społecznościowym, w ramach działań 

zwiększających zasięg jego oddziaływania  

i częstotliwość odwiedzania strony. 

nie 5 600,00 

P.273.38.2019 20.05.2019 
od 24.05.2019 
do 25.05.2019 

„WECAN”  
ZESPÓŁ MUZYCZNY S.C. 

Oprawa muzyczna  podczas Dnia Samorządowca,  
w terminie 24 maja 2019 roku w Hotelu Sajmino,  
Kajkowo. 

nie 4 000,00 

P.273.42.2019 27.05.2019 
od 27.05.2019 
do 01.06.2019 

Instytut Bezpieczeństwa i 
Obrony Narodowej 

Organizacji i promocji Powiatu Ostródzkiego 
podczas wydarzenia pn. „Strzelecki Dzień Dziecka”, 
w dniu 1 czerwca 2019 r. na strzelnicy IBION  
w Ostródzie. 

nie 600,00 

P.273.31.2019 30.05.2019 
od 30.05.2019 
do 30.06.2019 

Ślęża Sobótka Bike Academy 

Organizacja i promocja Powiatu Ostródzkiego 
podczas wyścigów Mistrzostw Polski w Kolarstwie 
Szosowym Grunwald – Ostróda, w terminie  
28 – 30.06.2019 r. 

nie 25 000,00 



P.273.44.2019 30.05.2019 
od 30.05.2019 
do 30.06.2019 

Centrum Edukacji i Inicjatyw 
Kulturalnych w Olsztynie 

Wsparcia finansowe wydarzenia Arena Festival film 
& music, w terminie 28 – 30.06.2019 r. 

nie 24 600,00 

 

  



 

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 

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) 

TI.273.9.2019 17.05.2019 r. 
17.05.2019 r. – 
23.10.2019 r. 

Projektowanie i Nadzór PIN 
Andrzej Wygonowski 
 

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej 

przy realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku 

użyteczności publicznej przy ul,. Kościuszki 2 w Ostródzie 
tak 10 000,00 zł 

 

  



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

Przedmiot umowy 

Współfinansowani
e ze środków 
zewnętrznych 
tak/nie 

Wartość 
umowy brutto 
(PLN) 

GN.273.20.2019.DB 14.05.2019 r. 31.05.2019 r. 
SIGMA Centrum Wycena i 
Zarządzanie Nieruchomościami 
Karolina Pułym - Mroziewska 

Wykonania operatu szacunkowego określającego wartość rynkową 
prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Powiatu Ostródzkiego,  położonej w obrębie Nr 2 m. Morąg, oznaczonej 
wg ewidencji gruntów  i budynków jako działka nr 155/3                   o 
pow. 0,0157 ha, KW Nr EL2O/00025746/2, w związku z planowaną 
sprzedażą w trybie bezprzetargowym – na poprawę warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr 
277, uregulowaną w  KW Nr EL2O/00018719/2. 

nie 

492,00 zł 
( czterysta 
dziewięćdziesiąt 
dwa złote) 

GN.273.21.2019.DB 29.05.2019 r. 14.06.2019 r. 
Rzeczoznawca Majątkowy 
Bożenna Pisz 

Wykonanie  operatu szacunkowego określającego wartość rynkową 
prawa własności lokalu mieszkalnego Nr 1,   położonego w obrębie                
Nr 1 m. Ostróda przy ul. Szosa Elbląska 25, na działce oznaczonej w 
operacie ewidencji gruntów i budynków nr 664/2 , KW nr 
EL1O/00047604/8 oraz udziału 1/5 w działce nr 664/3 stanowiącej 
drogę wewnętrzną, Kw nr EL1O/00047578/6 – w związku                          z 
przeznaczeniem lokalu do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, na 
rzecz dotychczasowych najemców. 
 

nie 

480,00 zł 
( czterysta 
osiemdziesiąt 
złotych) 

 



Rejestr umów zawartych przez Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu maju 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) 

01/04/PSz/2019 06.05.2019r 
Od 06.05.2019r. 

Do 05.05.2022r. 

Multimedia Polska Biznes S.A. 

Warszawa 

Umowa o świadczenie Usługi Multimedia 

Internet nie 
670,35 zł. brutto 

miesięcznie 


