INFORMACJA NR WO-KP.0057.2.2018 PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE
O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH OD 12 STYCZNIA 2018 R. DO 12 LUTEGO 2018 R.
NUMER

DATA

29/2018

2018-01-12

30/2018

2018-01-12

31/2018

2018-01-12

32/2018

2018-01-12

OPIS
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego
nr WIM.271.1.19.2017 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia
publicznego pn.: „Pełnienie roli inżyniera kontraktu dla zadań inwestycyjnych
dotyczących projektów komunikacyjnych realizowanych w latach 2017-2021
w Świnoujściu – Część II”
w sprawie unieważnienia postępowania nr WIM.271.1.80.2017 dotyczącego realizacji
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: „Kurort nadmorski Świnoujście – nowa wizja przestrzeni”
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.14.2018 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację
zamówienia publicznego pn.: „Kurort nadmorski Świnoujście – nowa wizja
przestrzeni publicznej”
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.14.2018 dotyczącym wyboru
wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Kurort nadmorski
Świnoujście – nowa wizja przestrzeni publicznej”

33/2018

2018-01-12

w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu promocji i organizacji wolontariatu

34/2018

2018-01-16

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu
przy ul. Barlickiego

35/2018

2018-01-16

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu
przy ul. Barlickiego

36/2018

2018-01-16

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu
przy ul. Armii Krajowej

INFORMACJE DODATKOWE
NBQ Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Tadeusza
Wendy 10C
cena brutto: 1 127 541,00 zł
postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy
w sprawie zamówienia publicznego

„Promocja i prowadzenie Lokalnego Centrum
Wolontariatu na terenie miasta Świnoujście”
realizacji zadania: od 15 lutego do 31 grudnia 2018 r.
powołano komisję konkursową, zatwierdzono
regulaminy i treść ogłoszenia
kwota na realizację: 14 000,00 zł
ul. Barlickiego 4C, lokal mieszkalny nr 8 wraz
z przynależnym do niego udziałem w nieruchomości
wspólnej
ul. Barlickiego 4D, lokal mieszkalny nr 8 wraz
z przynależnym do niego udziałem w nieruchomości
wspólnej
ul. Armii Krajowej 8, lokal mieszkalny nr 3 wraz
z przynależnym do niego udziałem w nieruchomości
wspólnej
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37/2018

2018-01-16

38/2018

2018-01-16

39/2018

2018-01-16

40/2018

2018-01-16

41/2018

2018-01-16

42/2018

2018-01-16

43/2018

2018-01-17

44/2018

2018-01-17

45/2018

2018-01-17

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej
w Świnoujściu przy ul. Kossaków
w sprawie zbycia udziału Miasta oraz sprostowania udziałów części wspólnych
w nieruchomości przy ul. Chopina 20
w sprawie zmian w informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków
zawartych w uchwale Nr LII/385/2017 Rady Miasta Świnoujście z dnia 14 grudnia
2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2018
w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 808/2017
Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie unieważnienia postępowania WIM.271.1.79.2017 dotyczącego wyboru
wykonawcy na realizację zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: „Budowa Centrum Różnorodności Biologicznej Wsteczna
Delta Świny na wyspie Karsibór w Świnoujściu w systemie zaprojektuj i wybuduj”

ul. Kossaków 12, udział wynoszący 1/4 części
w dz. nr 247/2 o pow. 0,0345 ha
ul. Chopina 20, dz. nr 174 o pow. 229 m2

„Instrukcja obiegu dokumentów księgowych”:
dodanie nowej pozycji – pracownik UM

zmiana załącznika Nr 2: „Wykaz prac i wysokość
stawki za wykonywanie prac w ramach
odpracowania zadłużenia” oraz załącznika Nr 3:
„Umowa dotycząca odpracowania zadłużenia –
spłaty
zadłużenia
w
formie
świadczenia
ekwiwalentnego”
„Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki
cukrzycy na terenie miasta Świnoujścia”
w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania realizacji zadania: od 15 lutego do 31 grudnia 2018 r.
publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2018 roku
powołano komisję konkursową, zatwierdzono
regulaminy i treść ogłoszenia
kwota na realizację: 10 000,00 zł
„Poprawa jakości życia chorych onkologicznie i ich
rodzin na terenie miasta Świnoujścia”
w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu realizacji zadania: od 15 lutego do 31 grudnia 2018 r.
ochrony i promocji zdrowia w 2018 roku
powołano komisję konkursową, zatwierdzono
regulaminy i treść ogłoszenia
kwota na realizację: 18 000,00 zł
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WE.271.1.2018 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację
zamówienia publicznego pn. „Zarządzanie projektem „Indywidualizacja procesu
nauczania w Gminie Miasto Świnoujście”
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 307/2014 Prezydenta Miasta Świnoujście
z 14 maja 2014 r. w sprawie umożliwienia dłużnikom będącym w trudnej sytuacji
materialnej i osobistej odpracowania zadłużenia z tytułu korzystania z lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Świnoujście

2

46/2018

2018-01-17

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.13.2018 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację
zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych i gminnych
w Świnoujściu – ukształtowanie terenu i zieleni przy ul. Hołdu Pruskiego”
Ryszard Kopacki, „GEO-RYS” Usługi Geodezyjne,
z siedzibą w Świnoujściu ul. Wojska Polskiego 1/19;
Rafał Foryś, Kamil Bajorski „FB Geodezja” s.c.,
z siedzibą w Świnoujściu ul. Boh. Września 37;
Dawid Kamrowski, „HANNEX – Nowy Dwór
Mazowiecki” Sp. z o.o., z siedzibą w Nowy Dworze
Mazowieckim ul. Nowołęczna 2;
Mirosław
Skorupka,
Krzysztof
Kowalski,
„GEO-BUD” s.c., z siedzibą w Świnoujściu
ul. Wojska Polskiego 1/19
Zofia Maj-Schwemlein, Śródmiejska Kancelaria
Rzeczoznawcy
Majątkowego,
z
siedzibą
w Warszawie ul. Salezego 4/9;
Adam Korczak, ZKRM Sp. z o.o., z siedzibą
w Szczecinie ul. Sikorskiego 3/3
Bogdan Malik, Rzeczoznawca Majątkowy, Wycena
i Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami,
z siedzibą w Trzebiatowie ul. Mała 14;
Marek Ostrowski, ESTIMARK, z siedzibą
w Szczecinie ul. Gen. L. Okulickiego 29;
Marianna Kamrowska, WIND ESTATE, z siedzibą
w Szczecinie ul. Wyszyńskiego 37;
Cezary Marcinkowski, Wycena Nieruchomości,
z siedzibą w Nowogardzie ul. Boh. Września 70/25
ul. Bohaterów Września 10, lokal mieszkalny nr 3
wraz z przynależnym do niego udziałem
w nieruchomości wspólnej
Plac Wolności 5A, lokal mieszkalny nr 18 wraz
z przynależnym do niego udziałem w nieruchomości
wspólnej

47/2018

2018-01-17

w sprawie zatwierdzenia propozycji Komisji Przetargowej dotyczącej wyboru
wykonawców obsługi geodezyjnej Gminy Miasto Świnoujście w 2018 roku

48/2018

2018-01-17

w sprawie zatwierdzenia propozycji Komisji Przetargowej dotyczącej wyboru
wykonawców obsługi Gminy Miasto Świnoujście w zakresie wykonywania operatów
szacunkowych w 2018 roku

49/2018

2018-01-17

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu
przy ul. Bohaterów Września

50/2018

2018-01-17

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu
przy Placu Wolności

51/2018

2018-01-19

w sprawie sprostowania udziałów części wspólnych w nieruchomości przy ul. Monte
dz. nr 347/5 o pow. 1472 m2
Cassino 22 A-B-C-D
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52/2018

2018-01-19

53/2018

2018-01-19

54/2018

2018-01-22

55/2018

2018-01-22

56/2018

2018-01-22

57/2018

2018-01-22

58/2018

2018-01-23

59/2018

2018-01-23

60/2018

2018-01-23

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.16.2018 dotyczącego wyboru wykonawcy na wykonanie
modernizacji korytarzy i klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 4
oraz w Szkole Podstawowej nr 6 w Świnoujściu w ramach zadania: „Modernizacja
obiektów użyteczności publicznej”
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego
nr WEZ.271.1.14.2017 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia
publicznego pn. „Eksploatacja, bieżące utrzymanie i konserwacja fontann miejskich
w Świnoujściu w latach 2018-2020”
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego
nr WIM.271.1.76.2017 pn. „Wycinka i karczowanie drzew i krzewów na terenach
realizacji inwestycji Kurort Nadmorski Świnoujście - nowa wizja przestrzeni
publicznej”
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.10.2018 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację
zamówienia publicznego pn.: Przebudowa dróg powiatowych i gminnych
w Świnoujściu – utwardzenie dróg gruntowych”
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.10.2018 dotyczącym wyboru
wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa dróg
powiatowych i gminnych w Świnoujściu – utwardzenie dróg gruntowych”
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.8.2018 dotyczącym wyboru
wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Budowa Zakładu Opieki
Długoterminowej przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu –w systemie zaprojektuj
i wybuduj”
w sprawie sprostowania udziałów części wspólnych w nieruchomości
przy ul. Modrzejewskiej 69-71
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WE.271.1.2018 dotyczącym wyboru
wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Zarządzanie projektem
„Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście”
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej
w Świnoujściu Karsiborze

C4Y Katarzyna Zasieczna, z siedzibą w Poznaniu
ul. Poprzeczna 9
cena brutto: 266 148,00 zł
Drew-Kos Dariusz Różycki, z siedzibą w Tucholi
ul. Chojnicka 74
cena brutto: 430 466,40 zł

dz. nr 270 i 271 o pow. 422 m2

ul. 1 Maja 37, udział wynoszący 1874/3422 części
w dz. nr 225 o pow. 0,1711 ha
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61/2018

2018-01-23

62/2018

2018-01-24

63/2018

2018-01-24

64/2018

2018-01-24

65/2018

2018-01-24

66/2018

2018-01-24

67/2018

2018-01-24

68/2018

2018-01-24

69/2018

2018-01-24

70/2018

2018-01-25

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia
publicznego pn.: „Obsługa i bieżące utrzymanie czystości w ogólnodostępnych
toaletach miejskich w latach 2018-2020”
w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania zadania oraz kwoty dotacji określone w Zarządzeniu
i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
Nr 62/2018 opublikowanym w BIP
ul. Piastowska 7, lokal mieszkalny nr 4 wraz
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu
z przynależnym do niego udziałem w nieruchomości
przy ul. Piastowskiej
wspólnej
ul. Krzywa 1E, lokal mieszkalny nr 37 wraz
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu
z przynależnym do niego udziałem w nieruchomości
przy ul. Krzywej
wspólnej
ul. Bohaterów Września, lokal mieszkalny nr 8 wraz
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu
z przynależnym do niego udziałem w nieruchomości
przy ul. Bohaterów Września
wspólnej
w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: „Przebudowa wentylacji
mechanicznej pracującej na Potrzeby Kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 5
przy ul. Witosa 7 w Świnoujściu”
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.17.2018 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację
zamówienia publicznego pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Świnoujściu”
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.12.2018 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację
zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie i opracowanie pomiarów ruchu drogowego
i pomiarów hałasu komunikacyjnego w wybranych punktach miasta Świnoujście”
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.18.2018 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację
zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie koncepcji kompleksowego systemu
zarządzania ruchem (KSZR) w Świnoujściu”
w sprawie ustalenia na rok 2018 wysokości dotacji miesięcznych przekazywanych
z budżetu Gminy Miasto Świnoujście publicznym szkołom, niepublicznym
przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom kwoty dotacji określone w Zarządzeniu Nr 70/2018
podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niepublicznemu opublikowanym w BIP
przedszkolu specjalnemu oraz niepublicznemu ośrodkowi rewalidacyjnowychowawczemu
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71/2018

2018-01-26

72/2018

2018-01-26

73/2018

2018-01-29

74/2018

2018-01-29

75/2018

2018-01-29

76/2018

2018-01-29

77/2018

2018-01-29

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy WIM.271.1.65.2017
pn.: „Przebudowa dróg powiatowych i gminnych – etap II – przebudowa ulic:
Mostowej,
Sąsiedzkiej,
Wielkopolskiej,
Gdańskiej
oraz
Zalewowej.
Zadanie częściowe. Zamówienie zostało podzielone na 5 części. Wybór
najkorzystniejszej oferty dotyczy Części nr I, II oraz V zamówienia
w sprawie unieważnienia postępowania WIM.271.1.65.2017 dotyczącego wyboru
wykonawcy na realizację zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych
i gminnych – etap II – przebudowa ul. Mostowej, Sąsiedzkiej, Wielkopolskiej,
Gdańskiej oraz Zalewowej. Zadanie częściowe. Zamówienie zostało podzielone
na pięć części. Unieważnienie postępowania dotyczy Części nr III
oraz IV zamówienia”
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.19.2018 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację
zamówienia publicznego pn.: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją
robót oraz zarządzanie kontraktami pn.: „Sprawny i przyjazny środowisku
dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu”; „Budowa układu dróg
rowerowych w celu umożliwienia
dojazdu
do
węzła
przesiadkowego
przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu”
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasto Świnoujście
na rok 2018
w sprawie powołania zespołu do przygotowania i zorganizowania wydarzenia
plenerowego pn. „Pchli Targ”
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.16.2018 na realizację
zamówienia publicznego dotyczącego wyboru wykonawcy na wykonanie
modernizacji korytarzy i klatek schodowych w Szkole podstawowej nr 4
oraz w Szkole Podstawowej nr 6 w Świnoujściu w ramach zadania: „Modernizacja
obiektów użyteczności publicznej”
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Świnoujście

Część I: przebudowa ul. Mostowej: PRD Nowogard
S.A. z siedzibą w Nowogardzie ul. Górna 2/1
cena brutto: 398 830,42 zł
Część
II:
przebudowa
ul.
Sąsiedzkiej:
PRD Nowogard S.A. z siedzibą w Nowogardzie
ul. Górna 2/1
cena brutto: 1 698 883,13 zł
Część V: przebudowa ul. Zalewowej: MET-INSTAL
Sp. z o. o. z siedzibą w Goleniowie Miękowo 5D
cena brutto: 1 550 477,74 zł
Część nr III: Przebudowa ulicy Wielkopolskiej –
wpłynęła oferta, której cena przewyższa kwotę
przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia
Części nr IV: Przebudowa ul. Gdańskiej –
nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
do upływu terminu składania ofert

uaktualnienie zadań realizowanych przez komórki
organizacyjne Urzędu
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78/2018

2018-01-30

79/2018

2018-01-31

80/2018

2018-01-31

81/2018

2018-01-31

82/2018

2018-01-31

83/2018

2018-01-31

84/2018

2018-01-31

85/2018

2018-01-31

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze: inspektor/podinspektor w Wydziale Komunikacji
Część 1: „Usunięcie drzew i krzewów przy ul. Wojska
Polskiego i na terenie nowo budowanego parkingu
przy cmentarzu w Świnoujściu”:
Firma
Ogrodniczo-Handlowa
„Mój
Ogród”
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego Małgorzata Gawrońska z siedzibą w Świnoujściu
w postępowaniu nr WIM.271.1.81.2017 dotyczącym wyboru wykonawcy ul. Krzywa
na realizację usługi związanej z realizacją zadania pn.: „Usunięcie drzew i krzewów cena brutto: 51 991,20 zł
w związku z realizacją inwestycji drogowych na terenie Świnoujścia”
Część 1: „Usunięcie drzew i krzewów przy
ul. Jachtowej i ul. Gdańskiej w Świnoujściu”:
Green Serwis
z
siedzibą
w
Świnoujściu
ul. Graniczna 5/4
cena brutto: 96 905,16 zł
w sprawie zatwierdzenia regulaminu wydarzenia plenerowego p.n. „Pchli Targ”
ul. Chrobrego 2, lokal apartamentowy nr 13 wraz
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu
z przynależnym do niego udziałem w nieruchomości
przy ul. Chrobrego
wspólnej
w sprawie określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019, w tym terminów
składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.9.2018 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację
zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla zadań
dotyczących budowy obiektów rekreacyjno-turystycznych o charakterze
hydrotechnicznym w Świnoujściu w latach 2018-2019”
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.9.2018 dotyczącym wyboru
wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie roli Inżyniera
Kontraktu dla zadań dotyczących budowy obiektów rekreacyjno-turystycznych
o charakterze hydrotechnicznym w Świnoujściu w latach 2018-2019”
w sprawie zmian w informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków
zawartych w uchwale Nr LII/385/2017 Rady Miasta Świnoujście z dnia 14 grudnia
2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2018
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86/2018

2018-02-01

87/2018

2018-02-01

88/2018

2018-02-02

89/2018

2018-02-02

90/2018

2018-02-02

91/2018

2018-02-02

92/2018

2018-02-02

93/2018

2018-02-02

Compensa
Towarzystwo
Ubezpieczeń
S.A.
Vienna Insurance Group Oddział w Szczecinie
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację części II zamówienia
ul. Mieszka I 82-83
publicznego nr WO-KP.271.1.2018, prowadzonego w trybie przetargu
realizacja zamówienia w zakresie ubezpieczeń
nieograniczonego na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto
komunikacyjnych: od dnia 1 marca 2018 r. do dnia
Świnoujście w zakresie ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych”
29 lutego 2020 r.
cena brutto: 170 677,40 zł
w sprawie unieważnienia I części zamówienia publicznego nr WO-KP.271.1.2018,
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Ubezpieczenie mienia
którą
zamawiający
zamierza
przeznaczyć
i odpowiedzialności Gminy Miasto Świnoujście w zakresie ubezpieczeń majątkowych
na sfinansowanie zamówienia
i komunikacyjnych”
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.20.2018 dotyczącego wyboru wykonawcy na wykonanie
zadania pn.: Przebudowa placu zabaw w ramach zadania: „Przedszkole Miejskie nr 5
przy ul. Witosa 7 – prace inwestycyjne”
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WOS.271.1.1.2018 dotyczącego wyboru wykonawcy na wykonanie
zamówienia publicznego „Zwalczanie komarów w mieście Świnoujście w roku 2018”
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.17.2018 dotyczącym wyboru
wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Budowa Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świnoujściu”
Wodne
Ochotnicze
Pogotowie
Ratunkowe
Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą
w sprawie zlecenia realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Ratujemy
w Szczecinie
ucząc”
realizacji zadania: od 8 lutego do 31 grudnia 2018 r.
dotacja w wysokości: 39 965,00 zł
w sprawie częściowego uchylenia zarządzenia nr 172/2012 Prezydenta Miasta w
części
dotyczącej
lokalu
położonego
Świnoujście z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego przy ul. Piłsudskiego 33/11 (obecnie podzielonego
zasobu Miasta Świnoujście lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne na lokale przy ul. Piłsudskiego 33/11a i 33/11b)
w sprawie częściowego uchylenia zarządzenia nr 365/2016 Prezydenta Miasta
Świnoujście z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wydzielenia lokali z mieszkaniowego w
części
dotyczącej
lokalu
położonego
zasobu Gminy Miasto Świnoujście z przeznaczeniem na wynajem jako lokale w Świnoujściu przy ul. Modrzejewskiej 75/5
socjalne grupy A
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94/2018

2018-02-05

95/2018

2018-02-06

96/2018

2018-02-06

97/2018

2018-02-06

98/2018

2018-02-06

99/2018

2018-02-06

100/2018

2018-02-07

w sprawie wykreślenia ograniczonego prawa rzeczowego nieodpłatnego użytkowania

wyrażenie zgody na odłączenie działki Skarbu
Państwa nr 180/12 o pow. 23 m2, obręb 0002,
KW SZ1W/00021134/6,
bez
przenoszenia
ograniczonego prawa rzeczowego nieodpłatnego
użytkowania ustanowionego na rzecz Miasta
Świnoujście oraz na bezciężarowe przyłączenie
przedmiotowej działki do KW SZ1W/00050147/2
(nieodpłatne użytkowanie plaży na lewobrzeżu
przysługujące Miastu na mocy umowy aktu
ustanowienia użytkowania z dnia 1 czerwca 2004 r.
Rep. A nr 2785/2004)

w sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy na realizację
zamówienia publicznego pn.: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy
Miasto Świnoujście w zakresie ubezpieczeń majątkowych”
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o przetargu w postępowaniu
dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.:
„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Świnoujście w zakresie
ubezpieczeń majątkowych”
wydzielona dz. o pow. 138 m2 przeszła z mocy
w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz byłego właściciela z tytułu utraty
prawa na własność Miasta (pod drogę publiczną)
własności nieruchomości oznaczonej numerem działki 790/3 obr. 19
łączna kwota odszkodowania: 39 895,00 zł
maksymalna kwota dofinansowania nie może
w sprawie ustalenia na rok 2018 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat przekroczyć 80% kwoty pobieranej przez szkoły
za kształcenie dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli za każdy
prowadzonych przez Gminę Miasto Świnoujście, oraz określenia specjalności i form semestr studiów podyplomowych kierunkowych,
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
magisterskich i licencjackich, ale nie więcej niż
1 700,00 zł
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WOS.271.1.1.2018 dotyczącym wyboru
wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Zwalczanie komarów
w mieście Świnoujście w roku 2018”
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Miejskiego nr 11 „Tęcza” zastępstwo dyrektora pełni Magdalena Lange
w Świnoujściu do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 11 „Tęcza” w przypadku jego nieobecności – na okres
w Świnoujściu
nie dłuższy niż do końca roku szkolnego 2017/2018
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101/2018

2018-02-08

102/2018

2018-02-08

103/2018

2018-02-08

104/2018

2018-02-08

105/2018

2018-02-08

106/2018

2018-02-08

107/2018

2018-02-12

w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.69.2017 dotyczącym wyboru
wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Budowa kompleksu
obiektów sportowych przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu
wraz z rozbudową szkoły”
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr WIM.271.1.19.2017
dotyczącym zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie roli inżyniera kontraktu
dla zadań inwestycyjnych dotyczących projektów komunikacyjnych realizowanych
w latach 2017 - 2021 w Świnoujściu – Część III”
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr WIM.271.1.19.2017
dotyczącym zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie roli inżyniera kontraktu
dla zadań inwestycyjnych dotyczących projektów komunikacyjnych realizowanych
w latach 2017 - 2021 w Świnoujściu – Część I”
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.15.2018 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację
zamówienia publicznego pn.: „Wdrożenie systemu obsługującego płatności za usługi
publiczne na terenie miasta Świnoujście”
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.19.2018 dotyczącym wyboru
wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: Pełnienie nadzoru
nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktami pn.: „Sprawny
i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu”;
„Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła
przesiadkowego przy ul. Dworcowej/ Barlickiego w Świnoujściu”
w sprawie zatwierdzenia trybu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w postępowaniu nr WEZ.271.1.1.2018 na realizację zamówienia publicznego
pn.: „Obsługa i bieżące utrzymanie ogólnodostępnych toalet miejskich w Świnoujściu
w latach 2018-2021”

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

NBQ Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Tadeusza
Wendy 10C
cena brutto: 632 589,00 zł
NBQ Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Tadeusza
Wendy 10C
cena brutto: 563 832,00 zł

Fundacja Baltica Sport z siedzibą w Świnoujściu
„Świnoujska Espana – Edukacja, Sport, Priorytet,
Analiza Nauka, Ambicja – Organizacja Obozu
Sportowo-Edukacyjno-Integracyjnego dla dzieci
i młodzieży w wieku 7-15 lat ze Świnoujścia
w LLoret De Mar w Hiszpanii”
dotacja: 39 999,82 zł
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108/2018

2018-02-12

109/2018

2018-02-12

110/2018

2018-02-12

111/2018

2018-02-12

112/2018

2018-02-12

113/2018

2018-02-12

114/2018

2018-02-12

w sprawie unieważnienia postępowania nr WE.271.1.2018 dotyczącego realizacji
postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy
pn.: „Zarządzanie projektem pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie
w sprawie zamówienia publicznego
Miasto Świnoujście”
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie działań Grodzki w Świnoujściu ul. Matejki 43
w zakresie profilaktyki cukrzycy na terenie miasta Świnoujścia” w 2018 r.
realizacji zadania: od 15 lutego do 31 grudnia 2018 r.
kwota na realizację: 10 000,00 zł
Fundacja
Hospicyjna
Przystań
z
siedzibą
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Poprawa jakości życia chorych w Świnoujściu ul. Sosnowa 5A
onkologicznie i ich rodzin na terenie miasta Świnoujścia” w 2018 r.
realizacji zadania: od 15 lutego do 31 grudnia 2018 r.
kwota dotacji: 18 000,00 zł
dz. o pow. 893 m² (działka obciążona), nieodpłatna
w sprawie ustanowienia służebności drogowej, na nieruchomości oznaczonej
służebność polegającą na prawie przechodu
numerem działki 52 położonej w obrębie 0006 będącej własnością Gminy – Miasta
i przejazdu na czas nie oznaczony, na rzecz
Świnoujście na rzecz nieruchomości oznaczonej numerem działki 50 obręb 0006
każdoczesnego właściciela dz. 50 (działka władnąca)
położonej przy ulicy Fryderyka Chopina 7
o pow. 2405 m2
ul. Gradowa, dz. o pow. 29 m2, w celu docelowego
w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem działki uregulowania pasa drogowego (mpzp: symbol 12KD
698/3 położonej w Świnoujściu w obrębie 0017 za cenę 2.727,00 zł
– ulica dojazdowa kategorii gminnej – w ciągu drogi
istniejącej – ulica Gradowa do przebudowy)
ul. Sąsiedzka, dz. o pow. 20 m2, w celu docelowego
w sprawie nabycia prawa własności do nieruchomości oznaczonej numerem działki uregulowania pasa drogowego (mpzp: symbol 03KL
50/3 położonej w Świnoujściu w obrębie 0018 za cenę 2.020,00 zł
– ulica lokalna, kategorii gminnej – w ciągu drogi
istniejącej – ul. Sąsiedzka)
ul. Bolesława Chrobrego 28/5
w sprawie wydzielenia lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Świnoujście
ul. M. Niedziałkowskiego 29/7
z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne grupy A
ul. Poznańska 3/2
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