1
Sprawozdanie Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z działalności
w okresie od 15 kwietnia 2017 roku do 10 maja 2017 roku.
1. 18.04.2017 roku upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia

publicznego

pn.:

„Infrastruktura

uzdrowiskowa

–

Leśny

Park

Uzdrowiskowy Doliny Symsarny”. W wyznaczonym terminie na składanie ofert,
złożono oferty następujących Wykonawców:
1) GŁODOWSKI MICHAŁ DROGBUD, Żegoty 89, 11-106 Kiwity, z ceną ryczałtową
wynoszącą: 1.390.957,64 złotych brutto,
2) BUDOKOP Piotr Głodowski, ul. Olsztyńska 15, 11-100 Lidzbark Warmiński, z ceną
ryczałtową wynoszącą: 1.461.240,00 złotych brutto,
3) Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „PYZAK” Anna Pyzak,
ul. Dąbrowskiego 11, 11-100 Lidzbark Warmiński, z ceną ryczałtową wynoszącą:
1.620.440,86 złotych brutto.
Z powodu ceny ryczałtowej brutto zawartej w najkorzystniejszej ofercie, która
przewyższyła kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, w dniu 21.04.2017 roku, przedmiotowe postępowanie zostało
unieważnione. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
przedmiotowego zamówienia wynosi: 1.141.000,00 złotych brutto. Cena ryczałtowa
zawarta w ofercie najkorzystniejszej wynosi: 1.461.240,00 złotych brutto.
2. 18.04.2017 roku Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie programu prac konserwatorskich Dworca PKP, zgodnie
z wydanymi warunkami, wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego, wykonanie
projektu

budowlano-wykonawczego

rewitalizacji

Dworca

PKP

w

Lidzbarku

Warmińskim. Termin składania ofert upłynął w dniu 27.04.2017 roku.
W wyznaczonym terminie na składanie ofert, zostały złożone oferty następujących
Wykonawców:
1) Biuro Projektów „BPBW” Sp. z o.o., 10-448 Olsztyn, ul. Głowackiego 28, z ceną
ryczałtową brutto wynoszącą: 250.000,00 PLN,
2) TRANSFER ART.-SYSTEM Rafał Grabowski, 11-041 Olsztyn, Wilimowo 1A,
z ceną ryczałtową brutto wynoszącą: 119.000,00 PLN,
3) URBAN ARCHITECT Dorota Szymaniak-Urban, 10-693 Olsztyn, ul. Sucharskiego
7/23, z ceną ryczałtową brutto wynoszącą: 110.000,00 PLN.
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W dniu 27.04.2017 roku została wybrana oferta URBAN ARCHITECT Dorota
Szymaniak-Urban, z siedzibą w Olsztynie jako najkorzystniejsza oferta złożona
w przedmiotowym postępowaniu.
Trwają formalności związane z zawarciem umowy.
3. 20.04.2017 roku upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia

publicznego

na

opracowanie

dokumentacji

technicznej

zagospodarowania terenu suchej fosy w Lidzbarku Warmińskim.
W wyznaczonym terminie na składanie ofert, została złożona oferta następującego
Wykonawcy: Franciszek Jurgielewicz Projektowanie i Nadzorowanie, ul. Smolna 2,
11-100 Lidzbark Warmiński, z ceną ryczałtową wynoszącą: 76.200,00 zł brutto.
W dniu 04.05.2017 roku została wybrana oferta ww. Wykonawcy. Trwają formalności
związane z zawarciem umowy.
4. 21.04.2017 roku, upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielnie
zamówienia

publicznego

na

dostawę

samochodu

dostawczego

do

3,5

t.

W wyznaczonym terminie na składanie ofert, złożono ofertę następującego
Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Hurtowo-Detaliczne „SZAFIR” Żbikowski Jerzy, 11100 Lidzbark Warmiński, ul. Wiejska 53, z ceną wynoszącą: 29.950,00 złotych brutto.
W dniu 27.04.2017 roku zawarto umowę z ww. Wykonawcą. Zgodnie z zawartą
umową:
- dostawa przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 7 dni, licząc od dnia zawarcia umowy,
- za zrealizowany przedmiot umowy strony ustalają następującą cenę: 29.950,00
złotych brutto.
5. 21.04.2017 roku wszczęto kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego pn.: „Infrastruktura uzdrowiskowa – Leśny Park Uzdrowiskowy Doliny
Symsarny”, 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 08.05.2017 roku. W wyznaczonym terminie
na składanie ofert, złożono oferty następujących Wykonawców:
1)

P.P.H.U. „ROSTKOWSCY” s.c. J.W. ROSTKOWSCY, 07-415 Olszewo-Borki,

ul. Wierzbowa 3, z ceną ryczałtową brutto wynoszącą: 995.000,00 złotych,
2) GŁODOWSKI MICHAŁ DROGBUD, Żegoty 89, 11-106 Kiwity, z ceną ryczałtową
brutto wynoszącą: 1.380.702,08 złotych,
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3) BUDOKOP Piotr Głodowski, ul. Olsztyńska 15, 11-100 Lidzbark Warmiński z ceną
ryczałtową brutto wynoszącą: 1.537.500,00 złotych.
Z powodu ceny ryczałtowej brutto zawartej w najkorzystniejszej ofercie, która
przewyższyła kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, w dniu 09.05.2017 roku, przedmiotowe postępowanie zostało
unieważnione. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
przedmiotowego zamówienia wynosi: 1.141.000,00 złotych brutto. Cena ryczałtowa
zawarta w ofercie najkorzystniejszej wynosi: 1.380.702,08 złotych brutto.
6. 21.04.2017 roku, wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa drogi
do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Lidzbarku Warmińskim”, zamieszczając
zapytanie ofertowe na stronie internetowej Zamawiającego. Termin składania ofert
upłynął w dniu 28.04.2017 roku. W terminie wyznaczonym na składanie ofert, nie
złożono żadnej oferty. W dniu 04.05.2017 roku przedmiotowe postępowanie zostało
unieważnione.
7. 26.04.2017 roku upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej
dla projektu: „Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim”.
W wyznaczonym terminie na składanie ofert, nie złożono żadnej oferty. W dniu
28.04.2017 roku przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.
8. 27.04.2017 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
pn.: Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz
street workout’u w ramach zadania pn. „Rozbudowa placu zabaw oraz miejsca
aktywnej

rekreacji w

Parku

im.

Ireny Kwinto

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 05.05.2017 roku. W wyznaczonym terminie na składanie ofert,
złożono oferty następujących wykonawców:
1) WERAN Sp. z o. o., ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław, z ceną ryczałtową:
241.458,84 zł brutto,
2) „HERKULES” Ryszard Syska, ul. Śląska 41A, 32-500 Chrzanów, z
ryczałtową 302.739,90 zł brutto,

ceną
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3) NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,
ul. Bolesława

Chrobrego 1, 12-100 Szczytno, z ceną ryczałtową: 196.587,85 zł

brutto.
Trwa procedura mająca na celu wybór najkorzystniejszej oferty.
9. 28.04.2017 roku, wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na sporządzenie dokumentacji technicznej zagospodarowania na cele rekreacyjne
terenu części działki nr 68/15 obrębu 8 przy ul. Mieczysława Kalinowskiego
w Lidzbarku Warmińskim, zamieszczając zapytanie ofertowe na stronie internetowej
Zamawiającego. Termin składania ofert upływa w dniu 12.05.2017 roku.
10. 28.04.2017 roku wszczęto kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego pn.: „Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej dla projektu:
„Budowa infrastruktury uzdrowiskowej 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 10.05.2017
roku. W wyznaczonym terminie na składanie ofert, złożono ofertę następującego
Wykonawcy: Biuro Inżynierskie Anna Gontarza –Bagińska, Nowy Świat, ul. Nad
Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk, z ceną ryczałtową wynoszącą: 424.350,00 zł brutto.
11. 4.05.2017 roku, wszczęto kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa
drogi do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Lidzbarku Warmińskim”, zamieszczając
zapytanie ofertowe na stronie internetowej Zamawiającego. Termin składania ofert
upływa w dniu 12.05.2017 roku.
12. 9.05.2017 roku wszczęto kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego pn.: Realizacja projektu: „Infrastruktura uzdrowiskowa – Leśny Park
Uzdrowiskowy

Doliny

Symsarny”,

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 upływa w dniu 24.05.2017 roku.
13. Ogłoszono na dzień 21.06.2017 roku trzeci przetarg nieograniczony na oddanie
w

użytkowanie

wieczyste

nieruchomości

gruntowej

położonej

w

Lidzbarku

Warmińskim przy ulicy Olsztyńskiej oznaczonej w obrębie 2 numerem ewidencyjnym
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22/2 o powierzchni 13.589 m2 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną.
14. Ogłoszono dwa przetargi ograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych
położonych w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Olsztyńskiej oznaczonej w obrębie 1
numerem ewidencyjnym 12/39 o powierzchni 3.257 m2 i przy ulicy Kwiatowej
oznaczonej w obrębie 4 numerem 5/38 o powierzchni 1.518 m2.
15. Dnia 25.04.2017 roku aktem notarialnym Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
nabyła od Agencji Nieruchomości Rolnych nieodpłatnie działkę gruntu położoną
w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Orneckiej, oznaczoną numerem ewidencyjnym
14/34 o powierzchni 1.624 m2.
16. Dnia 26.04.2017 roku aktem notarialnym Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
nabyła działkę gruntu położoną w miejscowości Łabno Gmina Lidzbark Warmiński
oznaczoną numerem ewidencyjnym 47/5 o powierzchni 84.900 m2 za cenę
934.000,00 zł.
17. Dnia 26.04.2017 roku aktem notarialnym Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
nabyła lokal mieszkalny położony w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Wiślanej 1/1
o powierzchni 34,50 m2 wraz ze związanym z własnością lokalu udziałem
w nieruchomości wspólnej i w działce gruntu oznaczonej w obrębie 7 numerem
ewidencyjnym 76/16 za cenę 20.000,00 zł.
18. Dnia 8.05.2017 roku aktem notarialnym Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
nabyła udział w lokalu mieszkalnym położonym w Lidzbarku Warmińskim przy
ul. Kopernika 22/1 wraz z udziałem w działce gruntu oznaczonej w obrębie 7
numerem ewidencyjnym 255 za cenę 85.974,38 zł.
19. Zawarto następującą liczbę umów dzierżaw:
- na grunty zabudowane oraz przeznaczone na cele inne niż rolne - 5 sztuk,
- na grunty przeznaczone na cele upraw warzyw i roślin - 4 sztuki.
20.

Przekształcono

prawo

użytkowania

wieczystego

w

prawo

własności

nieruchomości położonej przy ul. Olsztyńskiej, o powierzchni 19 m 2, oznaczonej
w ewidencji gruntów numerem 1-13/29.
21. 20.04.2017 roku Burmistrz uczestniczył w Warsztatach Cittaslow w Nidzicy.
22. 21.04.2017 roku Burmistrz uczestniczył w Święcie Pułku.
23. 29.04.2017 roku - 3.05.2017 roku odbyła się Majówka Miejska, w programie
znalazły się zarówno imprezy sportowe, rekreacyjne jak i kulturalne.
24. 30.04.2017 roku odbył się pierwszy Bieg Kopernikowski.
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25. 2.05.2017 roku Burmistrz uczestniczył w Harcerskim Święcie Flagi.
26. 3.05.2017 roku Burmistrz uczestniczył w obchodach 226 rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3-go Maja.
27. 5.05.2017 roku odbyła się uroczystość wmurowania Kamienia Węgielnego i Aktu
Erekcyjnego pod Amfiteatr Miejski.
28. 9.05.2017 roku Burmistrz uczestniczył w konferencji "Marketing terytorialny a
konkurencyjność regionów" organizowanej przez Naukowe Koło Marketingu
działający

przy

Wydziale

Mazurskiego w Olsztynie.

Nauk

Ekonomicznych

Uniwersytetu

Warmińsko-
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Sporządziła:

8

