Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu marcu 2019 r.
Biuro Zamówień Publicznych
Numer umowy/
znak sprawy

ZP.273.RL.2.2019
ZP.272.RL.2.2019

Data zawarcia
umowy

07.03.2019 r.

ZP.273.TI.3.2019
ZP.272.TI.3.2019
27.03.2019 r.

Okres
obowiązywania/
realizacji umowy

150 dni od dnia
podpisania
umowy

220 dni od dnia
przekazania
terenu budowy

Nazwa podmiotu z
którym zawarto umowę

NORDWECO Sp. z o.o.

MEZARIST
Michał Zarembski

Przedmiot umowy
Dostawa fabrycznie nowych urządzeń i sprzętu
stanowiącego wyposażenie pracowni mechatroniki
w ramach projektu pt. „Rozbudowa i przebudowa
infrastruktury ZSR im. W. Witosa w Ostródzie wraz z
zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby
podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik
mechatronik” – Wyposażenie pracowni komunikacji
w języku obcym zawodowym (część 4).
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu
użytkowania budynku garażowego na potrzeby
pawilonu
dydaktyczno-wychowawczego
wraz
z budową łącznika i przebudową istniejącego
budynku
Specjalnego
Ośrodka
SzkolnoWychowawczego w Szymanowie.

Współfinansowanie
ze środków
zewnętrznych
tak/nie

Wartość
umowy brutto
(PLN)

Tak

44.444,44 zł

Nie
1.506.382,14 zł

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

Numer umowy/
znak sprawy

GN.273.7.2019.LN

Data
zawarcia
umowy

12.03.2019 r.

Okres
obowiązywa
nia/
realizacji
umowy

Nazwa podmiotu z którym
zawarto umowę

Przedmiot umowy

22.03.2019 r.

„ MAKS-KOP” Roboty Ziemne
Piotr Maksymowicz

Usługa polegająca na zniszczeniu 1 tamy bobrowej utworzonej przez
bobry europejskie na rowie melioracyjnym, w obrębie Mostkowo w
gm. Łukta, stanowiącym własność Skarbu Państwa.

GN.273.8.2019.IJ

11.03.2019 r.

18.03.2019 r.

STALZŁOM Sp. z o.o. ,
Kajkowo - ul. Bukowa 2

GN.273.9.2019.DB

14.03.2019 r.

20.03.2019 r.

SIGMA Centrum Wycena i
Zarządzanie Nieruchomościami
Karolina Pułym - Mroziewska

GN.273.10.2019.DB

18.03.2019 r.

31.05.2019 r.

GN.273.11.2019.DB

18.03.2019 r.

03.04.2019 r.

GN.273.12.2019.DB

22.03.2019 r.

15.04.2019r.

Zakład Usług Geodezyjnych
„GeoSław” Sławomir Hoffer

Rzeczoznawca Majątkowy
Michał Pisz

Usługi Geodezyjno –
Kartograficzne Lech Branica

Usługa polegająca na wykonaniu ogrodzenia budynku Skarbu Państwa
posadowionego przy ul. Rynkowej 22A w Miłomłynie, na działce nr 280
o pow. 0,01121 ha.
Zamówienie obejmuje całość robocizny, materiałów i narzędzi
niezbędnych do wykonania usługi.
Sporządzenia aneksów potwierdzających aktualność wykonanych w
dniu 26.03.2018 r. operatów szacunkowych określających wartość
rynkową prawa własności nieruchomości położonych w obrębie Nr 1
miasta Miłakowo:, oznaczonych jako działki nr 644/2 o pow. 0,1045 ha,
644/5 o pow. 0,1439 ha, 644/8 o pow. 0,1186 ha i 644/1 o pow. 0,4419
ha.
Podział nieruchomości położonej w obrębie Naprom w gm. Ostróda,
oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 194 o pow. 2,23 ha,
KW nr EL1O/00035055/7 ( droga powiatowa ), w wyniku którego
zostanie wydzielona działka, przeznaczona do sprzedaży na poprawę
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - działka nr
204/1 oraz wznowienie 2 punktów granicznych określających granice
części ww. drogi powiatowej - na odcinku graniczącym z działką nr
202/4 .
wykonania operatu szacunkowego określającego wartość rynkową
nieruchomości położonej w m. Faltyjanki, w obrębie Bagieńsko-Zatoka,
w gm. Miłomłyn, oznaczonej wg ewidencji gruntów i budynków jako
działka nr 32 o pow. 1,2799 ha, KW nr EL1O/00014361/2,
Połączenie trzech działek położonych w obrębie Nr 1 m. Miłakowo,
oznaczonych wg ewidencji gruntów i budynków numerami 356/6
o pow. 1,3358 ha, 356/7 o pow. 0,8779 ha i 356/8 o pow. 1,1700 ha,
uregulowanych w księdze wieczystej nr EL2O/00026458/3.

Współfinansowani
e ze środków
zewnętrznych
tak/nie

Wartość
umowy brutto
(PLN)

nie

1599,00 zł
( tysiąc pięćset
dziewięćdziesiąt
dziewięć)

nie

2 460,00 zł
( dwa tysiące
czterysta
sześćdziesiąt

nie

123,00 zł
( sto dwadzieścia
trzy złote)

nie

1 771,20 zł
( tysiąc siedemset
siedemdziesiąt
jeden 20/100)

nie

1 800 zł
( tysiąc osiemset
złotych)

nie

700,00 zł
( siedemset
złotych)

GN.273.13.2019.DB

GN.273.14.2019.DB

22.03.2019 r.

28 .03.2019r.

10.06.2019 r.

28.06.2019 r.

Zakład Usług Geodezyjnych
„GeoSław” Sławomir Hoffer

Usługi Geodezyjne
Wiesław Rudnicki

Usługa polegająca na połączeniu dwóch działek położonych w obrębie
Lubajny w gm. Ostróda, oznaczonych wg ewidencji gruntów i
budynków nr 211/5 i 211/6 , KW nr EL1O/00051742/8 , a następnie
dokonanie podziału nowo powstałej działki na dwie działki.

nie

1 672,80 zł
( tysiąc sześćset
siedemdziesiąt
dwa 80/100)

wykonania podziału nieruchomości położonej w obrębie Nr 1 m.
Ostróda, oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 304 o pow.
0,6625 ha, KW nr EL1O/00034738/2 stanowiącej drogę powiatową –
ul. Zakole w Ostródzie, w wyniku którego zostaną wydzielone dwie
działki, przeznaczone do sprzedaży na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległych, oznaczonych jako
działki nr 304 i 305.

nie

1700,00 zł
( tysiąc siedemset
złotych )

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

Data zawarcia
umowy

Okres
obowiązywania/
realizacji umowy

Nazwa podmiotu z
którym zawarto umowę

P.273.11.2019

04.03.2019 r.

30 dni od zawarcia
umowy

SIM KOŁO Sp. z o.o.

P.273.28.2019

15.03.2019 r.

od 15.03.2019 r.

Muzeum Warmii i Mazur
w Olsztynie

P.273.29.2019

20.03.2019 r.

20-22.03.2019 r.

P.273.30.2019

27.03.2019 r.

27-31.03.2019 r.

Stowarzyszeniem Polskie
Telewizje
Lokalne
i
Regionalne
MLKS
FOTO
„OLA
OSTRÓDA

Przedmiot umowy
Dostawa gadżetów promocyjnych na rzecz Powiatu
Ostródzkiego, zgodnie z OPZ.
Zakup fotografii „Widokówka – ratusz w Morągu,
1968 r., DH-10988-OMO” oraz zgoda na
wykorzystanie obiektów w folderze Powiatu
Ostródzkiego.
Promocja Powiatu Ostródzkiego podczas Gali
Plebiscytu
Gospodarczego
„Lazuryty
Przedsiębiorczości” na zamku w Nidzicy.
Promocja Powiatu Ostródzkiego podczas Półfinału
Mistrzostw Polski Kadetek w Poznaniu.

Współfinansowanie
ze środków
zewnętrznych
tak/nie

Wartość
umowy brutto
(PLN)

nie

58 809,20

nie

30,00

nie

2 000,00

nie

1 000,00

Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu marcu 2019 r.
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Numer umowy/
znak sprawy
OKS.431.
4.2.2019

Współfinansowanie

Data zawarcia
umowy

Okres
obowiązywania/
realizacji umowy

Nazwa podmiotu z
którym zawarto umowę

21 marca 2019 r.

do 1 kwietnia 2019 r.

Łukasz Kalinowski

21 marca 2019 r.

do 21 czerwca 2019 r.

Beata Mioduszewska

21 marca 2019 r.

do 21 czerwca 2019 r.

Kamila Wołejko

21 marca 2019 r.

do 21 czerwca 2019 r.

Maciej Gęca

21 marca 2019 r.

do 21 czerwca 2019 r.

Marta ŚliżewskaChojnowska

21 marca 2019 r.

do 21 czerwca 2019 r.

Natalia Szymkowiak

21 marca 2019 r.

do 21 czerwca 2019 r.

Marcin Milkowski

1.03.2019 –
29.02.2020

Instytutem Chemii
Bioorganicznej Polskiej
Akademii Nauk
Poznańskim Centrum
SuperkomputerowoSieciowym

OKS.272. 5 .2019

OKS.272. 5 .2019

OKS.272. 5 .2019

OKS.272. 5 .2019

OKS.272. 5 .2019

OKS.272. 5 .2019

OKS.4350.3.2019
14 marca 2019 r.

ze środków
zewnętrznych
tak/nie

Przedmiot umowy
Przygotowanie materiału
wolontarystycznej

filmowego

o

tematyce

nie

Prowadzenie
punktu
konsultacyjnego
pomocy
psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli w
ZSZ im. S.Staszica w Ostródzie
Prowadzenie
punktu
konsultacyjnego
pomocy
psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli w
ZSL w Morągu
Prowadzenie
punktu
konsultacyjnego
pomocy
psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli w
Lo Nr I w Ostródzie
Prowadzenie
punktu
konsultacyjnego
pomocy
psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli w
ZSZ im. S.Staszica w Ostródzie
Prowadzenie
punktu
konsultacyjnego
pomocy
psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli w
ZSZiO w Morągu
Prowadzenie
punktu
konsultacyjnego
pomocy
psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli w
ZSZ im. S.Petofi w Ostródzie

nie

Zakup licencji wspomagającej pracę placówek
oświatowych w dziedzinie rekrutacji i prowadzenia
ewidencji

nie

nie

nie

nie

nie

nie

Wartość
umowy
brutto (PLN)
615,- zł

2 570,- zł

2 267,-

1 957,-

2 218,-

2 570,-

2 218,-

5 535,-

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

Numer umowy/ znak
sprawy

Data zawarcia
umowy

Okres
obowiązywania/
realizacji umowy

Nazwa podmiotu z którym zawarto
umowę

19/0111/ZU

07.03.2019r.

Od 01.04.2019r.
Do 31.03.2022r.

ZETO SOFTWARE Sp. z o.o. Olsztyn

AN.273.5.2019

13.03.2019r.

Od 01.04.2019r.
Do 31.03.2021r.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Warszawa

AN.273.6.2019

28.03.2019r.

Od 01.04.2019r.
Do 31.03.2023r.

KONE Sp. z o.o. Warszawa

AN.273.7.2019

27.03.2019r.

30 dni od dnia
podpisania umowy

PUPH STANEX Dywity k/Olsztyna

Przedmiot umowy

Współfinansowanie
ze środków
zewnętrznych
tak/nie

Wartość umowy brutto
(PLN)

Umowa na opiekę autorską nad programami
PUMA

nie

1 771,20 zł. brutto
miesięcznie

nie

29 077,20 zł. brutto

nie

75 162,84 zł. brutto

nie

6 371,00 zł. brutto

Elektroniczny System Informacji Prawnej LEX
Administracja Standard
Konserwacja oraz serwis pogwarancyjny dźwigów
osobowych zlokalizowanych w budynku Starostwa
Powiatowego i Centrum Użyteczności Publicznej
Dostawa fabrycznie nowych mebli biurowych na
potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostródzie

