
 

Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu marcu 2021 r. 

Biuro Zamówień Publicznych  

Numer umowy/ 
znak sprawy 

Data zawarcia 
umowy 

Okres 
obowiązywania/ 
realizacji umowy 

Nazwa podmiotu z którym 
zawarto umowę 

Przedmiot umowy 

Współfinansowan
ie ze środków 
zewnętrznych 
tak/nie 

Wartość umowy 
brutto (PLN) 

AN.272.6.2021 24.03.2021 r. 

Od 24 marca 
2021 r. do 31 
grudnia 2021 r.  
 

Część 1. GRUPA WM  
Sp. z o.o., 
 
Część 2. Grupa WM  
Sp. z o.o., 
 
Część 3. Agora S.A. 
 
Część 4. Grupa WM  
Sp. z o.o. 

Część 1. Publikacja prasowa ogłoszeń  
i artykułów Powiatu Ostródzkiego  
w tygodniku o zasięgu lokalnym 
(kolportowanym na terenie całego powiatu 
ostródzkiego), o nakładzie minimum 4.500 
egzemplarzy tygodniowo. 

 
Część 2. Publikacja prasowa ogłoszeń  

i artykułów Powiatu Ostródzkiego  
w dzienniku o zasięgu regionalnym 
(kolportowanym na terenie całego 
województwa warmińsko-mazurskiego)  
o nakładzie minimum 5.000 egzemplarzy 
dziennie. 

 
Część 3. Publikacja prasowa ogłoszeń  

i artykułów Powiatu Ostródzkiego  
w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim  

       o nakładzie minimum 30.000 egzemplarzy 
dziennie. 

 
Część 4. Publikacja prasowa ogłoszeń Powiatu 

Ostródzkiego na stronach internetowych/  
      w mediach społecznościowych. 

 

 

Nie 

Ceny 
jednostkowe za 
artykuły, 
ogłoszenia, 
plakaty, życzenia, 
zawarte są  
w poszczególnych 
umowach. 



ZP-RL.272.14.2020 10.03.2021 r. 
120 dni od dnia 
przekazania 
terenu budowy 

Liftprojekt Inżynieria 
Dźwigowa Paweł Rafalik 

Likwidacja barier architektonicznych – zakup  
i montaż windy zewnętrznej w budynku Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie 

tak 398.274,00 zł 

 



 

 

 

Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu marcu 2021 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.423.2.2021    
4 marca 2021 r. 

1 marca 2021 r. – 
 30 listopada 2021 r. 

Paweł Drobisz 
Inicjowanie i organizowanie zajęć sportowych  

w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu”  

nie 
10x600,00 

zł. 

OKS..423.2.2021    
4 marca 2021 r. 

1 marca 2021 r. – 
 30 listopada 2021 r. 

Zygfryd Bratz 
Inicjowanie i organizowanie zajęć sportowych  

w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu”  

nie 
10x600,00 

zł. 

OKS.423.2.2021    
5 marca 2021 r. 

1 marca 2021 r. – 
 31 grudnia 2021 r. 

Instytut Sportu – 
Państwowy Instytut 
Badawczy Warszawa 

Dofinansowanie pracy animatorów w  projekcie 

„Lokalny Animator Sportu”  

nie 
10x1200,00 

zł. 

 


