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L.p. Numer 
umowy 

Data 
zawarcia 
umowy 

Nazwa kontrahenta Wartość umowy brutto (zł) Przedmiot umowy 

1 
Umowa 

udzielenia 
licencji 

03.01.2018 r. ARISCO Sp. z o.o. 615,00 Udzielenie licencji programu komputerowego 
GOMiG – Moduł Wycinka Drzew 

2 1/I/2018.JK 23.01.2018 r. STUDIO s.c., I.M.K.M. 
Bronieccy 1 099,20 

6 kpl. pucharów symbol 4175 ABC kolor złoty 
wraz z tabliczkami na Turniej Tenisa Stołowego 

o Puchar Wójta Gminy i Proboszcza Parafii 
Sobienie-Jeziory, 03.02.2018 r. 

3 1/I/2018.DZ 02.01.2018 Firma M2 Pracownia 
Projektowa Krzysztof Iżel do 20 000,00 

Wykonanie analiz urbanistycznych wraz 
z projektami decyzji o warunkach zabudowy 

oraz decyzji ustalających lokalizację inwestycji 
celu publicznego. 

4 2/I/2018.DZ 02.01.2018 Instalatorstwo Elektryczne 
Marian Chodkiewicz 56 306,45 

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie 
Gminy Sobienie Jeziory. 

5 1/I/2018.MSz 02.01.2018 
GEOTOR 

usługi geodezyjne  
Tomasz Rumianek 

6214,50 

Umowa na przygotowanie wszelkich 
koniecznych materiałów i dokumentów do 

wydania decyzji o rozgraniczeniu 
(drugi etap) 

6 2/I/2018.MSz 02.01.2018 
GEOTOR 

usługi geodezyjne 
Tomasz Rumianek 

1700,00 Umowa na wykonanie aktualizacji ewidencji 
gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej 

7 1/01/2018/IE 02.01.2018r. MGK 
Rafał Chmielewski 37 018,08 

Świadczenie usługi dostępu do Internetu 
w ramach trwałości projektu „Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu na terenie powiatu 
otwockiego – wyrównujemy szanse” 

8 2/01/2018/IE 03.01.2018r. KOSZTBUD 
Ludwik Błażejczyk 1 000,00 

Opracowanie dokumentacji technicznej zadania 
pn. „Remont świetlicy w miejscowości 

Sobienie-Jeziory” 

9 3/01/2018/IE 08.01.2018r. KOSZTBUD 
Ludwik Błażejczyk 6 000,00 

Opracowanie dokumentacji technicznej zadania 
pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności 

w miejscowości Sobienie-Jeziory” 

10 Nr 1/I/2018.IL 02.01.2018 „REMONDIS” Sp. z o.o. 

cena jednostkowa za: 
kontener kliko 5 m3 – 297 zł brutto 
cena jednostkowa za: 
pojemnik typu SM—240 l – 29,70 zł 
brutto 

Wywóz nieczystości stałych z 9 jednostek 
administrowanych przez Gminę Sobienie 

-Jeziory. 
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cena jednostkowa za: 
pojemnik typu SM-1100l – 70,00 zł 
brutto 

11 Nr 2/I/2018.IL 02.01.2018 
Przedsiębiorstwo 

Przemysłowo-Handlowe 
„HETMAN” Spółka z o.o. 

cena jednostkowa za: 
- odbiór ubocznych produktów 
zwierzęcych o wadze do 200 kg – 140,00 
netto, 
- odbioru ubocznych produktów 
zwierzęcych p wadze powyżej 200 kg 
 – 213,00 netto, 
- w przypadku braku zwierzęcia 
 we wskazanym miejscu – 140,00 netto 

Odbiór z terenu gminy padłych zwierząt. 

12 Nr 3/I/2018.IL 02.01.2018 Dariusz Zych  cena jednostkowa za: 
 każdy dzień targowy -20 zł brutto 

Nadzór lekarsko-weterynaryjny 
nad targowiskiem. 

13  
Nr 4/I/2018.IL 02.01.2018 Adam Powązka 

cena jednostkowa za: 
każdy dzień pobytu zwierzęcia brutto 
- ogiera, wałacha, klaczy – 15,00 zł  
- źrebięta do 0,5 roku – 5 zł, 
- krowy mlecznej – 20,00 zł, 
- cielaka do 3-m-cy – 4,00 zł, 
- buhaja, opasa, jałówki – 15,00 zł 
- owcy, tryka – 7,00 zł, 
- kozy, kozła – 6,00 zł, 
- trzody chlewnej (lochy, knura, 
tucznika) – 8,00 zł, 
- prosięcia, warchlaka – 4,00 zł 

Gospodarstwo rolne - zapewnienie opieki 
zwierzętom gospodarskim 

14 Nr 5/I/2018.IL 02.01.2018 
Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe „PERRO” 
Marzena Golańska 

cena jednostkowa za:  
- odłowienie i przyjęcie do schroniska  
jednego psa – 1722,00 zł brutto, 
- odłowienie jednego psa, przetrzymanie 
i transport do wskazanego przez 
Zamawiającego miejsca lub oddanie 
do adopcji 0 1722,00 zł brutto, 
- odłowienie jednego psa – 492,00 zł 
brutto. 

Odławianie wraz z przejęciem i dalszym 
utrzymaniem 

15 Nr 6/I/2018.IL 05.01.2018 
Gabinet Lekarsko 
-Weterynaryjny 
Dariusz Zych 

cena jednostkowa za: 
- wizyta w zakładzie leczniczym 
 w urzędowych godzinach w dni 

Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym 
zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach 

zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 
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powszedni wraz z badaniem  – 30 zł 
netto, 
- wizyta poza urzędowymi godzinami 
pracy oraz dni wolne niedziele i święta 
wraz z badaniem – 50 zł netto, 
- wizyta poza zakładem leczniczym 
 w urzędowych godzinach pracy wraz 
 z badaniem 65 zł netto, 
 - wizyta poza zakładem leczniczym 
poza urzędowymi godzinami pracy 
w niedziele i święta wraz z badaniem 
 - 90 zł netto, 
- kastracja – kot samiec – 90 zł netto, 
kastracja – pies samiec - 150-200 zł 
netto, 
- sterylizacja –kot samica – 180-200 zł 
netto, 
- sterylizacja – pies samica- 180-250 zł 
netto, 
- dojazd do zdarzenia  za km – 1 zł netto, 
- eutanazja 1 szt. ślepego miotu – 20 zł 
netto, 
- eutanazja dużego psa -150 zł netto. 

16 6/I/2018.DZ 26.01.2018 PETROJET Sp. z o.o. 115 600,00 Dostawa oleju opałowego 

 


