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Sprawozdanie Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z działalności
w okresie od 15 czerwca 2016 roku do 19 sierpnia 2016 roku.

1. 16.06.2016

roku

umowę

zawarto

Inwestycyjnych,Konserwacji

Zabytków

z

„HOT”

Pracownią
Tomasz

Usług

Ołdytowski,

Projektowych,
16-030

Supraśl,

ul. Wiewiórcza 2 na sporządzenie koncepcji utworzenia uzdrowiska w strefie A i B,
opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania Doliny Symsarny w obszarze
uzdrowiskowym A i B na terenie miasta Lidzbark Warmiński oraz opracowanie
studium wykonalności dla zagospodarowania terenu Doliny Symsarny w ramach
zadania pn.: „Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego”.
Zgodnie
za

z

zawartą

bezusterkowe

umową:

Całkowite

wykonanie

wynagrodzenie

przedmiotu

umowy

przysługujące

wyraża

się

wykonawcy

kwotą

brutto

wynoszącą 61.500,00 złotych brutto. Termin realizacji: do dnia 25.07.2016 roku.
2. 20.06.2016 roku upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na budowę drogi pożarowej do działki nr 252 obr. 7 ul. Kresowa w Lidzbarku
Warmińskim. W wyznaczonym terminie na składanie ofert, złożono oferty następujących
wykonawców:
1) Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „PYZAK” Anna Pyzak,
11-100 Lidzbark Warmiński, ul. J. Dąbrowskiego 11, z ceną ryczałtową wynoszącą:
112.723,87 złotych brutto,
2) BUDOKOP Piotr Głodowski, 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Olsztyńska 15, z ceną
ryczałtową wynoszącą: 108.776,13 złotych brutto.
Ze względu na cenę ryczałtową brutto zawartą w ofercie z najniższą ceną, która
przewyższyła

kwotę,

jaką

Zamawiający

zamierza

przeznaczyć

na

sfinansowanie

zamówienia, w dniu 21.06.2016 roku postępowanie unieważniono. Kwota, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 48.497,00 zł brutto.
3. 22.06.2016 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.: „Rewitalizacja centrum starego
miasta I etap ul. Powstańców Warszawy, Plac Wolności, Ratuszowa, budynek po Urzędzie
Miasta oraz mury obronne”, przed zakończeniem okresu jego trwałości. Termin składania
ofert upłynął w dniu 28.06.2016 roku. W wyznaczonym terminie na składanie ofert, złożono
oferty następujących wykonawców:
1) ZUFIKS Zakład Usług Finansowo-Księgowych i Doradztwa Sp. z o.o., 10-547 Olsztyn,
ul. Kajki 10/12, z ceną wynoszącą: 9.840,00 złotych brutto,
2) Biuro Biegłego Rewidenta Danuta Jaworowska, 19-400 Olecko, ul. Składowa 10, z ceną
wynoszącą: 2.300,00 złotych brutto,
3) RACH-MISTRZ Biuro Biegłego Rewidenta Alicja Saładonis, 16-400 Suwałki,
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ul. Noniewicza 85C/17, z ceną wynoszącą: 4.920,00 złotych brutto,
4) Grupa Gumułka – Audyt Spółka z o.o. Spółka k., 40-077 Katowice, ul. Jana Matejki 4,
z ceną wynoszącą: 5.289,00 PLN brutto,
5) AZAS Biegli Rewidenci Sp. z o.o., Spręcowo 70 f, 11-001 Dywity, z ceną wynoszącą:
3.025,80 zł brutto.
W dniu 5.07.2016 roku zawarto umowę z Biurem Biegłego Rewidenta Danuta Jaworowska,
z siedzibą w Olecku.
Zgodnie z zawartą umową:
- termin realizacji: do dnia 30.07.2016 roku,
- całkowite wynagrodzenie należne wykonawcy za zrealizowany przedmiot umowy wynosi:
2.300,00 zł brutto.
4. 22.06.2016 roku wszczęto kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
budowę drogi pożarowej do działki nr 252 obr. 7 ul. Kresowa w Lidzbarku Warmińskim.
Termin składania ofert upłynął w dniu 30.06.2016 roku. W wyznaczonym terminie na
składanie ofert, złożono oferty następujących wykonawców:
1) BUDOKOP Piotr Głodowski, 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Olsztyńska 15, z ceną
ryczałtową wynoszącą: 108.776,13 złotych brutto,
2) Michał Głodowski DROGBUD, Żegoty 89, 11-106 Kiwity, z ceną ryczałtową wynoszącą
97.337,98 złotych brutto,
3) Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „PYZAK” Anna Pyzak,
11-100 Lidzbark Warmiński, ul. J. Dąbrowskiego 11, z ceną ryczałtową wynoszącą:
104.463,81 złotych brutto.
Ze względu na cenę ryczałtową brutto zawartą w ofercie z najniższą ceną, która
przewyższyła

kwotę,

jaką

Zamawiający

zamierza

przeznaczyć

na

sfinansowanie

zamówienia, w dniu 1.07.2016 roku, postępowanie unieważniono. Kwota, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi: 83.000,00 zł
brutto.
5. 23.06.2016 roku wszczęto kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
dostawę i montaż wiaty śmietnikowej w ramach zadania pn.: „Wykonanie obudów na odpady
komunalne wraz z dojazdem”, zamieszczając zapytanie ofertowe na stronie internetowej
Zamawiającego. Termin składania ofert upłynął w dniu 30.06.2016 roku. W wyznaczonym
terminie na składanie ofert, złożono ofertę następującego wykonawcy:
1) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ŚLIZEX”, 83-140 Gniew, ul. Górny Podmur 1,
z ceną wynoszącą: 44.996,95 złotych brutto.
W dniu 11.07.2016 roku zawarto umowę z ww. Wykonawcą. Zgodnie z zawartą umową:
- termin realizacji: do 45 dni, licząc od daty zawarcia umowy,
- za zrealizowany przedmiot umowy, strony ustalają następującą cenę brutto: 44.996,95 zł.
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6. 24.06.2016 roku upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na rozbudowę monitoringu miasta Lidzbark Warmiński (etap II)

w ramach

zadania pn.: „Rozbudowa monitoringu miejskiego”.
W wyznaczonym terminie na składanie ofert, złożono oferty następujących wykonawców:
1) INFINITY GROUP Sp. z o.o., 15-399 Białystok, ul. Składowa 12, z ceną ryczałtową
wynoszącą: 332.770,00 zł brutto,
2) BIT Spółka Akcyjna, 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23, z ceną ryczałtową
wynoszącą: 438.406,00 zł brutto.
Ze względu na cenę ryczałtową brutto zawartą w ofercie z najniższa ceną, która
przewyższyła

kwotę,

jaką

Zamawiający

zamierza

przeznaczyć

na

sfinansowanie

zamówienia, w dniu 28.06.2016 roku postępowanie unieważniono. Kwota, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi: 322.016,00 zł
brutto.
7. 30.06.2016 roku zawarto umowę z firmą: Usługi Projektowe mgr inż. Genowefa Pylińska,
10-444 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 13I/75 na opracowanie kompleksowej dokumentacji
technicznej przebudowy ul. Słonecznej w Lidzbarku Warmińskim.
Zgodnie z zawartą umową:
- Całkowite wynagrodzenie przysługujące wykonawcy za bezusterkowe wykonanie
przedmiotu umowy wyraża się kwotą brutto wynoszącą: 14.760,00 złotych.
- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia
31.08.2016 roku – termin złożenia kompletnej i prawidłowej dokumentacji we właściwym
organie administracji architektoniczno-budowlanej, w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowę. Pozwolenie na budowę należy uzyskać w terminie zgodnym z trybem
administracyjnym.
8. 1.07.2016 roku wszczęto kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
rozbudowę monitoringu miasta Lidzbark Warmiński (etap II) w ramach zadania pn.:
„Rozbudowa monitoringu miejskiego”, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz na stronie
internetowej Zamawiającego. Dodatkowo w tym samym dniu na stronie internetowej
Zamawiającego zamieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia. Termin
składania ofert upłynął w dniu 18.07.2016 roku.
W wyznaczonym terminie na składanie ofert, złożono oferty następujących wykonawców:
1) INFINITY GROUP Sp. z o.o., 15-399 Białystok, ul. Składowa 12, z ceną ryczałtową
wynoszącą: 316.658,28 zł brutto,
2) BIT Spółka Akcyjna, 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23, z ceną ryczałtową
wynoszącą: 309.987,92 zł brutto.
Trwają czynności związane z badaniem ofert, mające na celu dokonanie wyboru
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najkorzystniejszej oferty.
9. 4.07.2016 roku zawarto umowę z PHU Korzeniewscy S.C. Jan Korzeniewski, Grzegorz
Korzeniewski, Osieka 2A, 11-200 Bartoszyce, na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej
do OSIR – Etap 2.
Zgodnie z zawartą umową:
- Wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą brutto wynoszącą: 90.506,64 złotych.
- Termin realizacji: do dnia 31.08.2016 roku.
10. 5.07.2016 roku wszczęto kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
budowę drogi pożarowej do działki nr 252 obr. 7 ul. Kresowa w Lidzbarku Warmińskim,
zamieszczając zapytanie ofertowe na stronie internetowej Zamawiającego. Termin składania
ofert upłynął w dniu 15.07.2016 roku. W wyznaczonym terminie na składanie ofert, złożono
oferty następujących wykonawców:
1) BUDOKOP Piotr Głodowski, 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Olsztyńska 15, z ceną
ryczałtową wynoszącą: 78.235,77 złotych brutto,
2) DROGBUD Michał Głodowski, Żegoty 89, 11-106 Kiwity, z ceną ryczałtową wynoszącą:
93.920,94 złotych brutto.
W dniu 20.07.2016 roku zawarto umowę z BUDOKOP Piotr Głodowski, z siedzibą
w Lidzbarku Warmińskim. Zgodnie z zawartą umową:
- Wynagrodzenie wykonawcy wyraża się kwotą brutto wynoszącą: 78.235,77 złotych.
- Termin realizacji: do dnia 30.09.2016 roku.
11. 7.07.2016 roku wszczęto postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego na ułożenie
kostki brukowej na cmentarzu żołnierzy Armii Czerwonej z II wojny światowej przy
ul. Orneckiej w Lidzbarku Warmińskim, zamieszczając zapytanie ofertowe na stronie
internetowej zamawiającego. Termin składania ofert upłynął w dniu 12.07.2016 roku.
W wyznaczonym terminie na składanie ofert, złożono oferty następujących wykonawców:
1) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Dantyszka 13, 11-100 Lidzbark
Warmiński, z ceną brutto wynoszącą: 28.692,21 zł,
2) Jerzy Walicki „KRAW-WAL”, ul. Olsztyńska 15G, 11-100 Lidzbark Warmiński, z ceną
brutto wynoszącą: 27.576,60 zł,
3) ENGREEN Piotr Karwowski, Biskupiec – Kolonia Druga 13A, 11-300 Biskupiec, z ceną
brutto wynoszącą: 37.576,50 zł,
4) Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „Torbud-2” s.c. Tadeusz Sztrena, Wiesław
Pawlak 10-409 Olsztyn, ul. Lubelska 44 z ceną brutto wynoszącą: 23.615,39 zł.
W dniu 19 sierpnia 2016 roku zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowym
„Torbud-2” s.c. Tadeusz Sztrena, Wiesław Pawlak, z siedzibą w Olsztynie.
Zgodnie z umową:
- Cena za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: 23.615,39 zł brutto.
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- termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia 25.09.2016 roku.
12. 12.07.2016 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na przebudowę ulicy Słowackiego w Lidzbarku Warmińskim, zamieszczając ogłoszenie
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
oraz na stronie internetowej Zamawiającego. Dodatkowo w tym samym dniu na stronie
internetowej Zamawiającego, zamieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia.
Termin składania ofert upłynął w dniu 27.07.2016 roku.
W wyznaczonym terminie na składanie ofert, złożono oferty następujących wykonawców:
1) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Olsztyńska
12, z ceną ryczałtową wynoszącą: 487.218,08 złotych brutto,
2) „TECHNOMEL” Kazimierz Kozieł, 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Bartoszycka 26D,
z ceną ryczałtową wynoszącą: 447.415,19 złotych brutto,
3) Miecznikowski Waldemar TRANSPORT USŁUGOWY, Szuć 13, 12-122 Jedwabno, z ceną
ryczałtową wynoszącą: 434.011,12 zł brutto,
4) Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane „SANBUD” Sp. z o.o., 10-420 Olsztyn,
ul. Stalowa 4, z ceną ryczałtową wynoszącą: 567.860,05 zł brutto,
5) Usługi Brukarskie i Budowlane Waldemar Komsta, 11-230 Bisztynek, ul. Sportowa 6,
z ceną ryczałtową wynoszącą: 582.590,80 zł brutto,
6) Przedsiębiorstwo Usługowe „JANBAR” S.C., Baran Waldemar, Jankowski Mirosław,
11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Olsztyńska 10, z ceną ryczałtową wynoszącą: 707.281,24
zł brutto,
7) Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „PYZAK” Anna Pyzak,
11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Dąbrowskiego 11, z ceną ryczałtową wynoszącą:
527.960,50 zł brutto,
8) BUDOKOP Piotr Głodowski, 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Olsztyńska 15, z ceną
ryczałtową wynoszącą: 465.790,14 zł brutto.
Trwają czynności związane z badaniem ofert, mające na celu dokonanie wyboru
najkorzystniejszej oferty.
13. 14.07.2016 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji rozbudowa monitoringu miasta
Lidzbark Warmiński (etap II) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa
monitoringu miejskiego”, zamieszczając zapytanie ofertowe na stronie internetowej
Zamawiającego. Termin składania ofert upłynął w dniu 03.08.2016 roku. W wyznaczonym
terminie na składanie ofert, złożono ofertę następującego Wykonawcy.
1) ASTEL Adam Suplewski 10-696 Olsztyn, ul. Pszczółki Mai 13, z ceną ryczałtową
wynoszącą: 23.247,00 zł brutto. W dniu 8.08.2016 roku wybrano ofertę ww Wykonawcy.
Trwają formalności związane z zawarciem umowy.

6
14. 15.07.2016 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński,
zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych i na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz na stronie internetowej Zamawiającego. Dodatkowo
w tym samym dniu na stronie internetowej Zamawiającego, zamieszczono specyfikację
istotnych warunków zamówienia. Termin składania ofert upłynął w dniu 25.07.2016 roku.
W wyznaczonym terminie na składanie ofert, złożono oferty następujących wykonawców:
1) TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., 30-417 Kraków ul. Łagiewnicka 60, z ceną wynoszącą:
794.075,70 złotych brutto,
2) ENERGA – OBRÓT S.A., 80-309 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 472, z ceną wynoszącą:
744.482,65 zł brutto,
3) PGE Obrót S.A., 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6, Oddział z siedzibą w Skarżysku –
Kamiennej, Al. M. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna, z ceną wynoszącą:
771.437,19 zł brutto,
4) NOVUM Spółka Akcyjna, 02-117 Warszawa, ul. Racławicka 146, z ceną wynoszącą:
761.227,23 zł brutto,
5) ENEA S.A., 60-201 Poznań, ul. Górecka 1, z ceną wynoszącą: 771 480,05 zł brutto.
W dniu 4.08.2016 roku wybrano ofertę ENERGA – OBRÓT S.A., z siedzibą w Gdańsku,
jako ofertę najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu, a cena brutto zawarta w ofercie
ww Wykonawcy nie przewyższa kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć
na

sfinansowanie

zamówienia.

Kwota,

którą

zamawiający

zamierza

przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia wynosi: 800.000,00 zł brutto.
Trwają formalności związane z zawarciem umów.
15. 15.07.2016 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na przebudowę drogi wewnętrznej przy ulicy Orneckiej w Lidzbarku Warmińskim – etap I,
zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych i na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz na stronie internetowej Zamawiającego. Dodatkowo
w tym samym dniu na stronie internetowej Zamawiającego, zamieszczono specyfikację
istotnych warunków zamówienia. Termin składania ofert upłynął w dniu 02.08.2016 roku.
W wyznaczonym terminie na składanie ofert, złożono oferty następujących wykonawców:
1) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., 11-100 Lidzbark Warmiński,
ul. Olsztyńska 12, z ceną ryczałtową wynoszącą: 247.756,86 złotych brutto,
2) „TECHNOMEL” Kazimierz Kozieł, 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Bartoszycka 26D,
z ceną ryczałtową wynoszącą: 254.698,77 złotych brutto,
3) Usługi Brukarskie i Budowlane Waldemar Komsta, 11-230 Bisztynek, ul. Sportowa 6,
z ceną ryczałtową wynoszącą: 279.269,26 zł brutto,
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4) BUDOKOP Piotr Głodowski, 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Olsztyńska 15, z ceną
ryczałtową wynoszącą: 232.119,71 zł brutto,
5) Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „PYZAK” Anna Pyzak, 11-100
Lidzbark Warmiński, ul. Dąbrowskiego 11, z ceną ryczałtową wynoszącą:
272.899,25 zł brutto.
Trwają czynności związane z badaniem ofert, mające na celu dokonanie wyboru
najkorzystniejszej oferty.
16. 27.07.2016 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na opracowanie dokumentacji technicznej budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego
z lokalami socjalnymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wspólna
z TBS mieszkań socjalnych”, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz na stronie
internetowej Zamawiającego. Dodatkowo w tym samym dniu na stronie internetowej
Zamawiającego zamieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia. Termin
składania ofert upłynął w dniu 5.08.2016 roku. W wyznaczonym terminie na składanie ofert,
złożono oferty następujących wykonawców:
1) ARCHITEKTURA PLUS DESIGN STUDIO MICHAŁ MARCZAK, 38-500 Sanok,
ul. Szklana 38, z ceną ryczałtową wynoszącą: 75.000,00 złotych brutto,
2) PP Studio Patryk Pniewski, 81-389 Gdynia, ul. Świętojańska 79/3, z ceną ryczałtową
wynoszącą: 119.556,00 złotych brutto,
3) Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska, Nowy Świat, ul. Nad Jarem 13,

80-299

Gdańsk, z ceną ryczałtową wynoszącą: 89.790,00 złotych brutto,
4) Biuro Projektów „BPBW” Sp. z o.o., ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn, z ceną
ryczałtową wynoszącą: 93.480,00 złotych brutto,
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
a) ALFA PROJEKT BIURO PROJEKTOWE Piotr Ślesicki, 06-400 Ciechanów, ul. Śląska
21-4,
b) Architektonika Pracownia Projektowa Monika Moszczyńska, 06-500 Mława, ul. Wysoka
17, lok. 19, z ceną ryczałtową wynoszącą: 42 066,00 złotych brutto,
6) „ATM” Krzysztof Miklaszewicz – usługi budowlane, ul. Gen. Józefa Bema 99 lok. 33,
15-370 Białystok, z ceną ryczałtową wynoszącą: 115.005,00 złotych brutto,
7) Pracownia Projektowa AKON Anna Ceynowa 10-672 Olsztyn, ul. Elbląska 125, z ceną
ryczałtową wynoszącą: 100.958,40 złotych brutto.
Trwają czynności związane z badaniem ofert, mające na celu dokonanie wyboru
najkorzystniejszej oferty.
17. 29.07.2016 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa
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ulicy Słowackiego w Lidzbarku Warmińskim”. Termin składania ofert upłynął w dniu
5.08.2016 roku. W wyznaczonym terminie na składanie ofert złożono oferty następujących
wykonawców:
1)

Przedsiębiorstwo

Inwestycyjno-Usługowe

„INWESTPROJEKT”

Sp.

z

o.o.,

10-444 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 13, z ceną ryczałtową wynoszącą: 8.610,00 zł brutto,
2) DDG Spółka z o.o., Sp. k., 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 100, z ceną
ryczałtową wynoszącą: 54.100,00 zł brutto,
3) Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „INSPEC” Sp. z o.o., 10-118 Olsztyn,
ul. 1 Maja 6, z ceną ryczałtową wynoszącą: 11.316,00 zł brutto.
W dniu 11.08.2016 roku wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Inwestycyjno-Usługowego
„INWESTPROJEKT” Sp. z o.o., z siedzibą w Olsztynie. Trwają formalności związane
z zawarciem umowy.
18. 5.08.2016 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na

kompleksowy

nadzór

inwestorski

nad

realizacją

zadania

inwestycyjnego

pn.:

„Przebudowa drogi wewnętrznej przy ulicy Orneckiej w Lidzbarku Warmińskim – etap I”.
Termin składania ofert upłynął w dniu 12.08.2016 roku. W wyznaczonym terminie
na składanie ofert złożono oferty następujących wykonawców:
1) Usługi Inżynierskie Roboty Drogowe Jan Budziński, 11-015 Olsztynek, ul. 22 Lipca 39,
z ceną ryczałtową brutto wynoszącą: 14.760,00 zł brutto,
2) Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe „INWESTPROJEKT” Sp. z o.o.,
10-444 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 13, z ceną ryczałtową wynoszącą: 8 487,00 zł brutto,
3) Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „INSPEC” Sp. z o.o., 10-118 Olsztyn,
ul. 1 Maja 6, z ceną ryczałtową wynoszącą: 7 503,00 zł brutto.
W dniu 18.08.2016 roku wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Usługowo-Budowlanego „INSPEC”
Sp. z o.o., z siedzibą w Olsztynie. Trwają formalności związane z zawarciem umowy.
19. 29.06.2016 roku podpisano umowę notarialną na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Lidzbark Warmiński przy ulicy
Tadeusza Kościuszki oznaczonej numerem 137/23 o pow. 23 m2. Nabywca uiścił cenę
sprzedaży w wysokości 2.841,30 zł brutto.
20. 26.07.2016 roku podpisano umowę notarialną na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
prawa użytkowania wieczystego, nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta
Lidzbark Warmiński przy ulicy Szwoleżerów oznaczonej numerem 9/26 o pow. 332 m2.
Nabywca uiścił cenę sprzedaży w wysokości 11.721,90 zł brutto
21. 26.07.2016 roku podpisano umowę notarialną na sprzedaż prawa użytkowania
wieczystego w drodze przetargu, nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta
Lidzbark Warmiński przy ulicy Szwoleżerów oznaczonej numerem 164 o pow. 650 m 2.
Nabywca uiścił cenę sprzedaży w wysokości 22.250,70 zł brutto.

9
22.

7.07.2016

roku

przeprowadzono

przetarg

ustny

nieograniczony

na

oddanie

w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Lidzbark
Warmiński:
- Ulica Tadeusza Kościuszki, obręb 5, działka nr 25/10, pow. 780 m2.
Cena wywoławcza: 70.830,00 zł. Cena osiągnięta w przetargu: 71.540,00 zł.
- Ulica Tadeusza Kościuszki, obręb 5, działka nr 25/11, pow. 782 m2.
Cena wywoławcza: 71.0100,00 zł. Cena osiągnięta w przetargu: 107.000,00 zł.
23. 3.08.2016 roku podpisano umowę notarialną na oddanie w użytkowanie wieczyste
nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Lidzbark Warmiński przy ulicy
Tadeusza Kościuszki oznaczonej numerem 137/11 o pow. 1.034 m2.
Cena wywoławcza: 93.900,00 zł. Cena osiągnięta w przetargu 94.840,00 zł.
Nabywca uiścił pierwszą opłatę w wysokości 29.163,30 zł brutto.
24. 3.08.2016 roku podpisano umowę notarialną na sprzedaż nieruchomości gruntowej
położonej na terenie miasta Lidzbark Warmiński przy ulicy Rolnej składającej się z dwóch
działek oznaczonych numerami 227/1 i 227/3 o łącznej powierzchni 446 m2. Nabywca uiścił
cenę sprzedaży w wysokości 51.979,80 zł brutto.
25. 15.07.2016 roku przeprowadzono przetarg na działki położone na terenie miasta:
- Ulica Stanisława Konarskiego, obręb 4, działka nr 161, pow. 2.677 m2.
Cena wywoławcza: 249.200,00 zł.
Na działkę ustalono nabywcę - cena osiągnięta w przetargu 251.700,00 zł.
- Ulica Stanisława Konarskiego, obręb 4, działka nr 60/5, pow. 1.182 m2.
Cena wywoławcza: 109.340,00 zł – brak nabywcy.
- Ulica Mazurska, obręb, działka nr 16/8, pow. 1.195 m2.
Cena wywoławcza: 116.200,00 zł - brak nabywcy.
- Ulica Mieczysława Karłowicza, obręb 9, działka nr 229/3, pow. 662 m2.
Cena wywoławcza: 63.030,00 zł – brak nabywcy.
- Ulica Rzemieślnicza, obręb 9, działka nr 92/6, pow. 736 m2.
Cena wywoławcza: 67.740,00 zł - brak nabywcy.
- Ulica Olsztyńska, obręb 1, działka nr 13/89, pow. 1.417 m2.
Cena wywoławcza: 145.900,00 zł - brak nabywcy.
Na działki, które nie zostały zbyte w drodze przetargu, ogłoszono drugi przetarg na dzień
21.09.2016 roku.
26. 22.06.2016 roku sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal
mieszkalny położony przy ul. Ogrodowej 4/6 o pow. 41,30 m2 za cenę 18.690,93 zł.
27. 1.07.2016 roku sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny
położony przy ul. Poniatowskiego 31/6 o pow. 46,33 m2 za cenę 24.835,34 zł.
28. 28.07. 2016 roku aktem notarialnym Gmina Miejska nabyła nieodpłatnie od PKP S.A.
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prawo użytkowania wieczystego działek położonych przy ul. Kolejowej oznaczonych
w obrębie, 6 jako działki nr:
- 9/17 o powierzchni 185 m2 wraz z prawem własności budynku użytkowego toalet
dworcowych,
- 9/18 o powierzchni 1.200 m2 wraz z prawem własności budynku i budowli w postaci
budynku nieczynnego dworca kolejowego wraz z lokalami mieszkalnymi oraz fragment
peronu nr 1 stacji Lidzbark Warmiński.
29. 10.08.2016 roku sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal użytkowy
położony przy ul. Wysokiej Bramy 19/3 o pow. 30,40 m2 za cenę 65.880,00 zł.
30.

Wywieszono

wykaz

nieruchomości

przeznaczonych

do

sprzedaży

w

drodze

bezprzetargowej na rzecz najemców obejmujący lokal użytkowy położony przy ul. Kościuszki
22/1.
31. Wywieszono wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży
z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego obejmujący budynek mieszkalny położony przy ul. Rolnej 21 w Lidzbarku
Warmińskim na działce oznaczonej w obrębie 3 numerem ewidencyjnym 36 o powierzchni
1.227 m2.
32. Zawarto następującą liczbę umów dzierżaw:
- na grunty zabudowane oraz przeznaczone na cele inne niż rolne: 9,
- na uprawy warzyw i roślin oraz grunty rolne: 20.
33. Rozstrzygnięto z wynikiem negatywnym przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę
części działki gruntu oznaczonej w obrębie 5 numerem 114 położonej w Lidzbarku
Warmińskim przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego o powierzchni 5 m2 z przeznaczeniem na cele
usługowo-handlowe – brak chętnych.
34. 25.06.2016 roku odbył się III Festiwal Rapu i Graffiti "Lidzbarska Sztuka".
35. 26.06.2016 roku odbył się Turniej Miast Kopernikańskich i Partnerskich.
36. 30.06.2016 roku odbył się koncert "Grajmy razem" w wykonaniu uczniów Państwowej
Szkoły Muzycznej.
37. 1.07.2016 roku

odbył się koncert Patsy Gamble w ramach Lidzbarskich Wieczorów

Jazzowych.
38. 2.07.2016 roku odbył się koncert zespołu Straszni Panowie Trzej w ramach Lidzbarskich
Wieczorów Jazzowych.
39. 3.07.2016 roku odbył się w kościele pw. św. Ap Piotra i Pawła koncert zespołu
kameralnego Pro Musica Antiqua.
40. 8.07.2016 roku odbył się koncert zespołu Old Timers w ramach Lidzbarskich Wieczorów
Jazzowych.
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41. 9.07.2016 roku odbył się koncert Krystyny Stańko w ramach Lidzbarskich Wieczorów
Jazzowych.
42. 15.07.2016

roku odbył się koncert Grzecha Piotrowskiego w ramach Lidzbarskich

Wieczorów Jazzowych.
43. 16.07.2016 roku odbył się koncert Tribute to Henryk Majewski wyk. Robert Majewski, Jan
"Ptaszyn" Wróblewski, Henryk Miśkiewicz, Andrezj Jagodziński, Adam Cegielski, Czesław
"Mały" Bartkowski w ramach Lidzbarskich Wieczorów Jazzowych.
44. 17.07.2016 roku odbył się IX Festiwal Kultury Myśliwskiej.
45. 22.07.2016 roku odbył się koncert Hadriena Feraud w ramach Lidzbarskich Wieczorów
Jazzowych.
46. 23.07.2016 roku odbył się koncert zespołu New Bone w ramach Lidzbarskich Wieczorów
Jazzowych.
47. 29.07.2016 roku odbył się recital Krzysztofa Kiljańskiego w ramach Lidzbarskich
Wieczorów Jazzowych.
48. 30.07.2016 roku odbył się koncert Nuli Stankiewicz i Janusza Strobla w ramach
Lidzbarskich Wieczorów Jazzowych.
49. 31.07.2016 roku Burmistrz spotkał się z dziennikarzami gazet turystyczno-kajakarskich.
50. 31.07.2016 roku Burmistrz uczestniczył w koncercie inauguracyjnym Energa Varmia
Musica.
51. W dniach 31.07.2016 roku - 7.08.2016 roku odbył się Festiwal Energa Varmia Musica.
52. 1.08.2016 roku Burmistrz uczestniczył w mszy polowej na cmentarzu komunalnym
w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
53. 2.08.2016 roku gościliśmy z wizyta studyjną studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu.
54. 5.08.2016 roku odbył się koncert Alla Rustica w ramach Energa Varmia Musica.
55. 6.08.2016 roku odbyły się Mistrzostwa Polski Północnej w skokach przez przeszkody.
56. 6.08.2016 roku odbył się koncert Gregoire Maret Quartet z udziałem Zary Mc Farlan.
57. 7.08.2016 roku Burmistrz uczestniczył w Mitingu Brydżowym.
58. W dniach 12-15.08.2016 roku odbyły się Dni Lidzbarka Warmińskiego. W ramach których
odbyło się m.in Święto Wojska Polskiego, koncerty disco polo, Varius Manx i Kasi
Stankiewicz, Antka Smykiewicza, wiele imprez sportowych oraz msza św. i uroczysta sesja
Rady Miejskiej.
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