
 

Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu sierpniu 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-AN.273.6.2019/ 
ZP-AN.272.6.2019 

20.08.2019 r. 
01.10.2019 r. – 
31.12.2021 r.  
 

Konsorcjum firm: 
Lider: INWEMER Serwis 
Sp. z o.o., ul. Łąkowa 3/5 
K, 90-562 Łódź, Uczestnik: 
INWEMER System Sp. z 
o.o., ul. Św. Jacka 
Odrowąża 15, 03-310 
Warszawa 

Usługa sprzątania w budynku Starostwa Powiatowego 
w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (dalej 
Starostwo), w budynku Centrum Użyteczności 
Publicznej w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 
(dalej CUP) oraz terenu przynależnego do w/w 
budynków. 
 

Nie 764.711,19  zł 

 

  



Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu sierpniu 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.431.37.2019 

8 sierpnia 2019 r.     16 sierpnia 2019 r. Szymon Szypczyński 
Zorganizowanie i przeprowadzenie przez animatorki 

gier i zabaw, animacji dla dzieci oraz   obsługa maszyny 

do waty cukrowej i baniek mydlanych 

nie 
1 100,- 

 

  



Rejestr umów zawartych przez Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w  2019 r. 

Wydział/Jednostka Organizacyjna: Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  

 

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) 

 
RLŚ. 273.1.2019 

 

 

 

 

28.08.2019 

 

 

 

08.09.2018 

 

 

 

SOLID SECURITY sp. z 

o.o. z siedzibą w 

Warszawie, 02-676 

warszawa, ul. Postępu 

17 

Ochrona XX Dożynek Powiatowych nie 2 191,86 

 

  



 

Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu sierpień 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.273.78.2019 14.08.2019 r. 
14.08.2019 –  
16.08.2019 r. 

Andrzej Rućkowski 

Wykonanie usługi promocyjnej polegającej na 
organizacji i promocji podczas wakacyjnego pikniku 
dla mieszkańców Powiatu Ostródzkiego 
zorganizowanego w miejscowości Korsztyn 

nie 600,00 

P.273.81.2019 21.08.2019 r. 
21.08.2019 – 
24.08.2019 r. 

Marek Robert Giniewicz 

Wykonanie usługi promocyjnej polegającej na 
organizacji i promocji podczas „Turnieju Siatkówki 
Plażowej Oldbojów 2019” na plaży nad jeziorem 
Sajmino 

nie 300,00 

 

  



Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu sierpniu 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.273.25.2019.MI 05.08.2019r. 13.09.2019r. 
Geodezja i Nieruchomości  
Krzysztof Orliński 

Wznowienie 4 punktów granicznych nieruchomości położonej w 
obrębie Durąg w gm. Ostróda, oznaczonej w operacie ewidencji 
gruntów i budynków jako działka nr 101/4 o pow. 0,0607 ha, 
uregulowanej w księdze wieczystej nr EL1O/00015533/6.  

nie 

950 ,00 zł 
( dziewięćset 
pięćdziesiąt 
złotych) 

GN.273.26.2019.AG 06.08.2019r. 11.10.2019r. 
Usługi Klasyfikacyjne                      
i Geodezyjne ROMEX  
Roman Kuchta 

Wykonanie aktualizacji klasyfikacji gruntów zalesionych położonych na 
terenie 
1) Gminy Łukta: obręb Ględy - działki nr:  135, 138/7 i 69, 
obręb Mostkowo - działka nr 21 , obręb Sobno - działka nr 96/1, 
2) Gmina Morąg : obręb Żabi Róg - działki nr 18/1, 20 i 18/2, 
3) Gmina Miłakowo : obręb Boguchwały - działka nr 22/2 
Usługa polega na zmianie użytku rolnego na leśny , dokonaniu pomiaru 
zmienionego użytku, przeprowadzeniu gleboznawczej klasyfikacji 
gruntów zmienionego użytku oraz obliczeń powierzchni i sporządzeniu 
dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji 
gruntów. 

nie 
5000 ,00 zł 
( pięć tysięcy 
złotych) 

 



 

 

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

AN.273.12.2019 05.08.2019r. 
21 dni od dnia 

podpisania umowy 
ESKAN Olsztyn 

Dostawa kserokopiarki dla Starostwa Powiatowego 

w Ostródzie nie 4 612,50 zł. brutto 


