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Załącznik/tabela  

 

Lp. Rodzaj umowy  

(zlecenie lub 

dzieło) 

Dane podmiotu, który 

zawarł umowę z m.st. 

Warszawy  

wraz z adresem    

Przedmiot umowy  Data zawarcia 

umowy 

Wartość 

umowy  

1 zlecenie Mariola Michalak 

os.fiz.  

Realizacja programu 

” Przemoc a alkohol” w 

placówce oświatowej 

01.03.2012 270 zł 

2 zlecenie Sebastian Cienkosz 

Małopolskie Centrum 

Profilaktyki Kraków 

Realizacja programu 

profilaktyki uzależnień w 

placówkach oświatowych 

08.03.2012 2800 zł 

3 zlecenie Rafał Pajnowski os.fiz.  Realizacja programu 
„RESPECT your Health 

Euroschools 2012- szanuj swoje 

zdrowie „ 

08.03.2012 2700 zł 

4 zlecenie Anna Dabrowska os. 

fiz. 

Realizacja programu 
„RESPECT your Health 

Euroschools 2012- szanuj swoje 

zdrowie „ 

08.03.2012 900 zł 

5 zlecenie Michał Taras os. fiz. Realizacja programu 
„RESPECT your Health 

Euroschools 2012- szanuj swoje 

zdrowie „ 

08.03.2012 900 zł 

6 zlecenie Łukasz Smolarow os. 

fiz. 

Realizacja programu 
„RESPECT your Health 

Euroschools 2012- szanuj swoje 

zdrowie „ 

08.03.2012 3200 zł 

7 zlecenie Mariusz Dłużniewski  

os.fiz. 

Realizacja programu 
„RESPECT your Health 

Euroschools 2012- szanuj swoje 

zdrowie „ 

09.03.2012 1800 zł 

8 zlecenie Karolina Leszczyńska 

os. fiz. 

Realizacja programu 
„RESPECT your Health 

Euroschools 2012- szanuj swoje 

zdrowie „ 

09.03.2012 2700 zł 
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9 zlecenie Adam Jasiński os. fiz. Realizacja programu 
„RESPECT your Health 

Euroschools 2012- szanuj swoje 

zdrowie „ 

09.03.2012 1800 zł 

10 zlecenie Maria Kuśmierczyk os. 

fiz. 

Realizacja programu 
„RESPECT your Health 

Euroschools 2012- szanuj swoje 

zdrowie „ 

09.03.2012 900 zł 

11 zlecenie Alicja Żałądkiewicz os. 

fiz. 

Realizacja programu 
„RESPECT your Health 

Euroschools 2012- szanuj swoje 

zdrowie „ 

12.03.2012 2700 zł 

12 zlecenie  Michał Demczuk 

os.fiz. 

Realizacja programu 
„RESPECT your Health 

Euroschools 2012- szanuj swoje 

zdrowie „ 

12.03.2012 900 zł 

13 zlecenie Waldemar Szuplewski 

os.fiz. 

Realizacja programu 
„RESPECT your Health 

Euroschools 2012- szanuj swoje 

zdrowie „ 

12.03.2012 1800 zł 

14 zlecenie Dorota Wężowczyk   

os.fiz. 

- pomoc przy zabezpieczaniu 

w materiały eksploatacyjne 

oraz utrzymania stałej 

sprawności – gotowości 

urządzeń(drukarki),                       

- pomoc w przygotowaniu 

publikowanych materiałów 

na stronie WWW Dzielnicy 

Ursus,                                         

- pomoc w porządkowaniu 

dokumentów.  

 

 

 

 

19.03.2012 r.   

(od 19.03-do 

31.05.2012 r.) 

7 200,00 
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15 

 

zlecenie  

Ludmiła Waślicka 

os.fiz. 

Prowadzenie zajęć 

wyrównawczych z modułu 

przedmioty humanistyczne w 

ramach projektu 

współfinansowanego z EFS - 

POKL „Szkoła w centrum 

uwagi” 

 

21.03.2012 

 

5 000,00 zł 

 

16 

 

zlecenie  

Anna Pakos 

os.fiz. 

Prowadzenie zajęć 

wyrównawczych z modułu 

przedmioty humanistyczne w 

ramach projektu 

współfinansowanego z EFS - 

POKL „Szkoła w centrum 

uwagi” 

 

21.03.2012 

 

2 000,00 zł 

17 zlecenie  
Joanna Balcerzak 

os.fiz. 

Prowadzenie zajęć 

wyrównawczych z modułu 

ekologia w ramach projektu 

współfinansowanego z EFS - 

POKL „Szkoła w centrum 

uwagi” 

 

21.03.2012 

 

800,00 zł 

18 zlecenie  
Beata Żeromska 

os.fiz. 

Prowadzenie zajęć 

wyrównawczych z modułu 

ekologia w ramach projektu 

współfinansowanego z EFS - 

POKL „Szkoła w centrum 

uwagi” 

 

21.03.2012 

 

3 440,00 zł 

19 zlecenie  
Rafał Gudzowski 

os.fiz. 

Prowadzenie zajęć 

wyrównawczych z modułu 

chemia – fizyka w ramach 

projektu współfinansowanego z 

EFS - POKL „Szkoła w 

centrum uwagi” 

 

21.03.2012 

 

4 150,00 zł 

20 zlecenie 
Ewa Duda 

os.fiz. 

Prowadzenie zajęć wyrówna-

wczych z modułu język angie-

lski w ramach projektu współ-

finansowanego z EFS - POKL 

„Szkoła w centrum uwagi” 

 

21.03.2012 

 

6 000,00 zł 
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21 zlecenie 
Tamara Kuźmicka 

os.fiz. 

Prowadzenie zajęć 

wyrównawczych z modułu 

język angielski w ramach 

projektu współfinansowanego z 

EFS - POKL „Szkoła w 

centrum uwagi” 

 

21.03.2012 

 

8 000,00 zł 

22 zlecenie 
Joanna Lysy 

os.fiz. 

Prowadzenie zajęć 

wyrównawczych z modułu 

język angielski w ramach 

projektu współfinansowanego z 

EFS - POKL „Szkoła w 

centrum uwagi” 

 

21.03.2012 

 

7 500,00 zł 

23 zlecenie 
Jolanta Wdowczyk 

os.fiz. 

Prowadzenie zajęć tanecznych 

w ramach projektu 

współfinansowanego z EFS - 

POKL „Szkoła w centrum 

uwagi” 

 

21.03.2012 

 

3 150,00 zł 

24 zlecenie 

Agencja Reklamowo –

Wydawnicza Arkadiusz 

Grzegorczyk 

podmiot gospodarczy  

Usługa wydawnicza. 

Wykonanie publikacji w 

ramach projektu 

współfinansowanego z EFS - 

POKL „Wychowawca 45+ XXI 

wieku” 

22.03.2012 6.142,50 

25 zlecenie 
Polango Sp. z o.o.  

podmiot gospodarczy 

Dostawa książek   i 

oprogramowania w ramach 

projektu współfinansowanego z 

EFS - POKL „Nasza szkoła jest 

fajna” 

22.03.2012 9.603,46 

26 zlecenie 
„Fitness For Fun” 

Monika Wojtach 
podmiot gospodarczy 

Przeprowadzenie rozgrywek 

Ursusowskiej Ligi Siatkówki 

w okresie od 03.03.2012r. do 

03.06.2012r. na terenie 

obiektów sportowych Szkoły 

podstawowej nr 11 przy ul. 

Keniga 20 

 

01.03.2012r. 16680,00zł 
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27 zlecenie 

Ursusowskie 

Towarzystwo Sportowe 

„Akro-Bad” 
podmiot gospodarczy 

Przygotowanie i 

przeprowadzenie 

dzielnicowych zawodów w  

gimnastyce dziewcząt i 

chłopców szkół 

podstawowych w ramach 

Warszawskiej Olimpiady 

Młodzieży w dniu  

15.03.2012 roku  o godz. 

10.00 w siedzibie UTS 

„Akro-Bad” przy ul. 

Sosnkowskiego 3. 

05.03.2012r. 1500,00zł 

28 zlecenie 
Sport & fun Michał 

Nawrot 
podmiot gospodarczy 

Przeprowadzenie rozgrywek 

Amatorskiej Ligi 

Koszykówki w okresie od 

09.03.2012r. do 19.05.2012r. 

na obiektach sportowych 

Zespołu Szkół  nr 80 przy ul. 

Orłów Piastowskich 47. 

09.03.2012r. 10500,00zł 

29 zlecenie 
Wojciech Paczkowski  

os.fiz. 

Prowadzenie dozoru  na 

lodowisku Parku Hassów 

przy ul. Czechowicza , w 

wymiarze 61 godzin, w 

okresie od 13.03.2012r do 

18.03.2012r. 

13.03.2012r. 610,00zł 

30 zlecenie 

Instalacje Mrożeniowe-

Lodowiska Kamil 

Banecki  
podmiot gospodarczy 

Wykonanie następującego 

zakresu rzeczowych robót 

demontażowych sztucznego 

lodowiska 20x30m wraz z 

agregatem chłodniczym 

MAC-140 zlokalizowanego 

na sztucznym lodowisku 

przy Szkole Podstawowej nr 

14  przy ul. Sosnkowskiego 

14.03.2012r. 4305,50zł 
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10 : 

- demontaż elementów 

sztucznego lodowiska 

- złożenie elementów 

lodowiska w miejscu 

składowania 

- usunięcie płynu z rur PE i 

przepompowanie do 

zbiorników 

- demontaż kolektorów PE 

- usunięcie piasku i złożenie 

we wskazane miejsce 

- złożenie styropianu 

31 zlecenie 

Instalacje Mrożeniowe-

Lodowiska Kamil 

Banecki  
podmiot gospodarczy 

Wykonanie następującego 

zakresu rzeczowych robót 

demontażowych sztucznego 

lodowiska  wraz z agregatem 

chłodniczym 

zlokalizowanego na 

sztucznym lodowisku parku 

przy ul Czechowicza w 

Warszawie: 

- demontaż elementów 

sztucznego lodowiska 

- transportu elementów 

lodowiska na miejsce 

składowania ( 2,5 km) 

- złożenie orurowania 

lodowiska i zabezpieczenie 

w kanale lodowiska 

- zabezpieczenie kanału z 

orurowaniem 

- usunięcie piasku i złożenie 

styropianu 

14.03.2012r. 2214,00zł 
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- uporządkowanie terenu po 

lodowisku 

32 zlecenie 
Andrzej Kołodziej 

os.fiz. 

Prowadzenie zajęć  

sportowych na terenie 

kompleksu sportowego 

„Moje boisko-Orlik 2012” 

mieszczącego się w 

Warszawie przy ul. 

Sosnkowskiego 3, w ramach 

programu „Otwarte boiska” 

w wymiarze 266 godzin 

22.03.2012r. do 30.04.2012r 

21.03.2012r. 3990,00 

33 zlecenie 
Łukasz Smolarow 

os.fiz. 

Prowadzenie zajęć  

sportowych na terenie 

kompleksu sportowego 

„Moje boisko-Orlik 2012” 

mieszczącego się w 

Warszawie przy ul. 

Sosnkowskiego 3, w ramach 

programu „Otwarte boiska”, 

w wymiarze 320 godzin w 

okresie 22.03.2012r. do 

31.05.2012r. 

21.03.2012r. 4800,00 

34 zlecenie 
Kazimierz Zieliński 

os.fiz. 

Obsługa cyklu turniejów 

tenisa stołowego 

rozgrywanych na terenie 

Szkoły Podstawowej nr 14 

przy ul. Sosnkowskiego 10 w 

okresie  od 24.03.2012r. do 

19.05.2012r. 

21.03.2012r. 480,00zł 

35 zlecenie 
Tadeusz Wąsiewski 

os.fiz. 

Obsługa cyklu turniejów 

tenisa stołowego 

rozgrywanych na terenie 

Szkoły Podstawowej nr 14 

21.03.2012r. 480,00zł 
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przy ul. Sosnkowskiego 10 w 

okresie  od 24.03.2012r. do 

19.05.2012r. 

36 zlecenie 
Bogusław Lesiak 

os.fiz. 

- uporządkowanie terenu 

sportowego  na terenie Parku 

Hassów  w Warszawie przy 

ul. Czechowicza 

- wykonanie posezonowego 

przeglądu maszyn do 

konserwacji lodu 

- wykonanie konserwacji 

maszyny do konserwacji 

lodu 

- wykonanie posezonowego 

przeglądu łyżew 

21.03.2012r 1500,00zł 

37 zlecenie 
Kamieniarstwo –B. 

Franusiewicz  
podmiot gospodarczy 

Roboty kamieniarskie – 

pomnik poległych-

wykonanie płyty granitowej, 

wygrawerowanie  nazwisk 

poległych, montaż przy ul. 

Traktorzystów w Warszawie 

26.03.2012 3 167,25 zł 

38 zlecenie 

Przedsiębiorstwo Robót 

Inżynieryjno-

Budowlanych         

Piotr Sobański 
podmiot gospodarczy 

Opracowanie programu 

funkcjonalno – użytkowego 

dla wymiany istniejącego 

dźwigu w budynku Urzędu 

Dzielnicy Ursus przy ul. Pl. 

Czerwca 1976r nr 1 w 

Warszawie. 

12.03.2012 4 920,00 zł 

39 Zlecenie 

„SATO”- Agencja 

Inwestycyjno 

Konsultingowa  
podmiot gospodarczy 

Wykonanie opracowania 

dotyczącego oceny stanu 

technicznego „0”wykonanej 

części prac przy budynku 

Żłobka przy ul. Czerwona 

Droga w Warszawie. 

05.03.2012 4900,00 zł 
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