
LP NUMER UMOWY
DATA ZAWARCIA 

UMOWY
PRZEDMIOT UMOWY

NAZWA 

KONTRAHENTA
WARTOŚĆ UMOWY

1 Z/272/01/ORG/14 2014-01-02

protokołowanie podczas posiedzień poszczególnych 

komisji Rady Miasta, sporządzanie protokołów z 

posiedzeń sesji Rady Miasta, a także anonimizacja 

udostępnianych na zewnątrz dokumentów Biura Rady 

Miasta w okresie od 02.01-31.03.2014 r.

osoba fizyczna 7 350,00

2 Z/272/02/ORG/14 2014-01-07
przeprowadzenie szkolenia z zakresu przygotowania 

sprawozdania z realizacji zadania publicznego
osoba fizyczna 600,00

3 Z/272/03/PKI/14 2014-01-07

prowadzenie grup wsparcia dalszego zdrowienia dla 

osób uzależnionych - mieszkańców Milanówka w 

okresie od 07.01-17.12.2014 r.

osoba fizyczna 9 800,00

4 Z/272/04/PKI/14 2014-01-07

udzielanie mieszkańcom Milanówka doświadczającym 

przemocy i zagrożonych przemocą, w tym również 

osobom z rodzin z problemami alkoholowymi 

dotkniętych przemocą bezpłatnych porad i konsultacji 

psychologicznych w zakresie spraw rodzinnych i 

opiekuńczych w okresie od 07.01-19.12.2014 r.

osoba fizyczna 17 625,00

5 Z/272/05/PKI/14 2014-01-07

udzielanie mieszkańcom Milanówka (w szczególności 

osobom z rodzin z problemami alkoholowymi i ofiarom 

przemocy w  rodzinie) bezpłatnych porad i konsultacji 

prawnych w zakresie spraw rodzinnych i opiekuńczych 

w okresie od 07.01-19.12.2014 r.

osoba fizyczna 13 160,00

6 Z/272/06/GNPP/14 2014-01-07

wykonanie prac polegających na systematyzacji czyli 

nadania układu rzeczowo - chronologicznego 

fotografiom i obiektom muzealnym, które Gmina 

otrzymała w formie darowizny oraz sporządzenie 

ewidencji w formie elektronicznej i papierowej w postaci 

spisów zdawczo-odbiorczych

osoba fizyczna 2 400,00

7 Z/272/07/OŚZ/14 2014-01-09

wykonanie usługi polegającej na czyszczeniu budek 

lęgowych dla ptaków w ilości 353 szt., zlokalizowanych 

na terenie miasta

osoba fizyczna 1 900,00

8 Z/272/08/OŚZ/14 2014-01-31
aneks do umowy Z/272/07/OŚZ/14 -przedłużający 

termin realizacji umowy 
osoba fizyczna X

9 Z/272/09/ORG/14 X ANULOWANO X X

10 Z/272/10/KS/14 2014-02-04

dostarczenie w 2014 r. pod wskazane adresy pierwszego 

numeru "Biuletynu Miasta Milanówka" - styczeń/luty 

2014 r., o nakładzie 6500 egzemplarzy

osoba fizyczna 2 275,00

11 Z/272/11/KS/14 2014-02-25

dostarczenie w 2014 r. pod wskazane adresy pięciu 

numerów  "Biuletynu Miasta Milanówka" -  o 

każdorazowym  nakładzie 6500 egzemplarzy

osoba fizyczna 11 375,00

12 Z/272/12/GNPP/14 2014-02-26

wykonanie wykazu nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Milanówek, na których znajdują się budynki 

przyjęte,  przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego, do użytkowania w roku 2011 i 2012

osoba fizyczna 2 680,00

13 Z/272/13/KS/14 2014-03-18

przeprowadzenie działań promocyjnych Miasta 

Milanówka, w ramach wydania płyty muzycznej  oraz w 

ramach publicznej prezentacji 

osoba fizyczna 3 505,00

14 Z/272/14/ORG/14 2014-02-28
doręczanie deklaracji dotyczących odpadów 

komunalnych na 2014 r.
osoba fizyczna 380,70

15 Z/272/15/ORG/14 2014-02-28
doręczanie deklaracji dotyczących odpadów 

komunalnych na 2014 r.
osoba fizyczna 434,70

16 Z/272/16/ORG/14 2014-02-28
doręczanie deklaracji dotyczących odpadów 

komunalnych na 2014 r.
osoba fizyczna 437,40

17 Z/272/17/ORG/14 2014-02-28
doręczanie deklaracji dotyczących odpadów 

komunalnych na 2014 r.
osoba fizyczna 450,90

18 Z/272/18/ORG/14 2014-02-28
doręczanie deklaracji dotyczących odpadów 

komunalnych na 2014 r.
osoba fizyczna 368,55

19 Z/272/19/ORG/14 2014-02-28
doręczanie decyzji wymiarowych podatku od 

nieruchomości na 2014 r.
osoba fizyczna 2 251,20

20 Z/272/20/ORG/14 2014-02-28
doręczanie deklaracji dotyczących odpadów 

komunalnych na 2014 r.
osoba fizyczna 263,25

21 Z/272/21/ORG/14 2014-02-28
doręczanie deklaracji dotyczących odpadów 

komunalnych na 2014 r.
osoba fizyczna 472,50

22 Z/272/22/ORG/14 2014-02-28
doręczanie deklaracji dotyczących odpadów 

komunalnych na 2014 r.
osoba fizyczna 256,50

23 Z/272/23/KS/14 2014-03-13

wspieranie zadań związanych z redagowaniem Biuletynu 

Miasta, pomoc w pozyskiwaniu reklamodawców do 

Biuletynu, wsparcie organizacji imprez i wydarzeń 

miejskich, uczestnictwo w ważnych wydarzeniach 

miejskich i prowadzenie dokumentacji fotograficznej w 

okresie 13.03-31.05.2014 r.

osoba fizyczna 9 900,00

24 Z/272/24/ORG/14 2014-02-28
doręczanie decyzji wymiarowych podatku od 

nieruchomości na 2014 r.
osoba fizyczna 2 289,60

25 Z/272/25/ORG/14 2014-02-28
doręczanie decyzji wymiarowych podatku od 

nieruchomości na 2014 r.
osoba fizyczna 2 414,40

26 Z/272/26/ORG/14 2014-02-28
doręczanie decyzji wymiarowych podatku od 

nieruchomości na 2014 r.
osoba fizyczna 2 347,20

27 Z/272/27/ORG/14 2014-02-28
doręczanie decyzji wymiarowych podatku od 

nieruchomości na 2014 r.
osoba fizyczna 2 299,20

28 Z/272/28/ORG/14 2014-02-28
doręczanie decyzji wymiarowych podatku od 

nieruchomości na 2014 r.
osoba fizyczna 2 342,40
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29 Z/272/29/ORG/14 2014-02-28
doręczanie deklaracji dotyczących odpadów 

komunalnych na 2014 r.
osoba fizyczna 484,65

30 Z/272/30/ORG/14 2014-02-28
doręczanie decyzji wymiarowych podatku od 

nieruchomości na 2014 r.
osoba fizyczna 2 448,00

31 Z/272/31/ORG/14 2014-02-28
doręczanie decyzji wymiarowych podatku od 

nieruchomości na 2014 r.
osoba fizyczna 2 265,60

32 Z/272/32/ORG/14 2014-02-28
doręczanie decyzji wymiarowych podatku od 

nieruchomości na 2014 r.
osoba fizyczna 2 376,00

33 Z/272/33/ORG/14 2014-02-28
doręczanie decyzji wymiarowych podatku od 

nieruchomości na 2014 r.
osoba fizyczna 2 395,20

34 Z/272/34/ORG/14 2014-02-28
doręczanie deklaracji dotyczących odpadów 

komunalnych na 2014 r.
osoba fizyczna 472,50

35 Z/272/35/ORG/14 2014-04-01

protokołowanie podczas posiedzień poszczególnych  

komisji Rady Miasta, a także anonimizacja 

udostępnianych na zewnątrz dokumentów Biura Rady 

Miasta w okresie od 01.04-30.06.2014 r.

osoba fizyczna 5 700,00

36 Z/272/36/PKI/14 2014-04-11

przeprowadzenie 3 godzin lekcyjnych prelekcji dla 

uczestników warsztatów "Szkoła dla Rodziców i 

Wychowawców" w Przedszkolu nr 1

osoba fizyczna 270,00

37 Z/272/37/KS/14 2014-04-03

wykonanie dwóch reprodukcji akwarel 

przedstawiających Willę "Waleria" oraz fragment 

zespołu willowego Turczynek w postaci wydruków w 

technologii Fine Art. na podstawie przysługujących praw 

autorskich do dzieła 

osoba fizyczna 701,00

38 Z/272/38/KS/14 2014-04-30
udekorowanie miasta flagami w ilości 700 szt. z okazji 

Święta 1 i 3 Maja oraz zdjęcie flag 
osoba fizyczna 1 800,00

39 Z/272/39/KS/14 2014-04-25
udekorowanie mista flagami w ilości 700 szt. z okazji 

Kanonizacji Jana Pawła II oraz zdjęcie flag
osoba fizyczna 1 800,00

40 Z/272/40/GNPP/14 2014-04-28

wykonanie wykazu nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Milanówek, na których znajdują się budynki 

przyjęte  przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego, do użytkowania w roku 2013 i 2006

osoba fizyczna 2 680,00

41 Z/272/41/ORG/14 2014-05-14

przygotowanie lokalu mieszczącego się w Zespole Szkół 

Nr 2 im. Gen. Bema polegające na umożliwieniu 

wykonywania prac przez Obwodową Komisję Wyborczą 

Nr II, w związku z wyborami do Parlamentu 

Europejskiego,  w dniu 25 maja 2014 r. i 

uporządkowanie lokalu po zakończeniu prac Komisji

osoba fizyczna 120,00

42 Z/272/42/ORG/14 2014-05-14

przygotowanie lokalu mieszczącego się w Zespole Szkół 

Nr 2 im. Gen. Bema polegające na umożliwieniu 

wykonywania prac przez Obwodową Komisję Wyborczą 

Nr II, w związku z wyborami do Parlamentu 

Europejskiego,  w dniu 25 maja 2014 r. i 

uporządkowanie lokalu po zakończeniu prac Komisji

osoba fizyczna 120,00

43 Z/272/43/ORG/14 2014-05-20

obsługa informatyczna polegająca na przeprowadzeniu 

szkolenia dla kalkulatorów wyborczych, przygotowanie 

sprzętu komputerowego dla kalkulatorów, 

monitorowanie stanu technicznego sprzętu 

komputerowego oraz zebranie nośników danych i 

przekazanie ich do Krajowego Biura Wyborczego, 

podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego 

zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

osoba fizyczna 460,00

44 Z/272/44/ORG/14 2014-05-20

rozwiezienie urn i parawanów do lokali wyborczych na 

terenie miasta na wybory do Parlamentu Europejskiego, 

zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. oraz demontaż i 

złożenie urn i parawanów w miejscu składowania po 

zakończeniu głosowania

osoba fizyczna 1 500,00

45 Z/272/45/ORG/14 2014-05-20

obsługa informatyczna w Obwodowej Komisji 

Wyborczej Nr I powołanej do przeprowadzenia 

wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 

dzień 25 maja 2014 r.

osoba fizyczna 190,00

46 Z/272/46/ORG/14 2014-05-20

obsługa informatyczna w Obwodowej Komisji 

Wyborczej Nr II powołanej do przeprowadzenia 

wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 

dzień 25 maja 2014 r.

osoba fizyczna 190,00

47 Z/272/47/ORG/14 2014-05-20

obsługa informatyczna w Obwodowej Komisji 

Wyborczej Nr III powołanej do przeprowadzenia 

wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 

dzień 25 maja 2014 r.

osoba fizyczna 190,00

48 Z/272/48/ORG/14 2014-05-20

obsługa informatyczna w Obwodowej Komisji 

Wyborczej Nr IV powołanej do przeprowadzenia 

wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 

dzień 25 maja 2014 r.

osoba fizyczna 190,00

49 Z/272/49/ORG/14 2014-05-20

obsługa informatyczna w Obwodowej Komisji 

Wyborczej Nr V powołanej do przeprowadzenia 

wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 

dzień 25 maja 2014 r.

osoba fizyczna 190,00

50 Z/272/50/ORG/14 2014-05-20

obsługa informatyczna w Obwodowej Komisji 

Wyborczej Nr VI powołanej do przeprowadzenia 

wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 

dzień 25 maja 2014 r.

osoba fizyczna 190,00

51 Z/272/51/ORG/14 2014-05-20

obsługa informatyczna w Obwodowej Komisji 

Wyborczej Nr VII powołanej do przeprowadzenia 

wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 

dzień 25 maja 2014 r.

osoba fizyczna 190,00



52 Z/272/52/ORG/14 2014-05-06

przygotowanie spisów wyborców dla I - III Obwodowej 

Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do 

Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 

maja 2014 r. i pełnienie dyżuru w dniu głosowania 

osoba fizyczna 779,82

53 Z/272/53/ORG/14 2014-05-06

przygotowanie spisów wyborców dla IV - V Obwodowej 

Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do 

Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 

maja 2014 r. i pełnienie dyżuru w dniu głosowania 

osoba fizyczna 779,82

54 Z/272/54/ORG/14 2014-05-06

przygotowanie spisów wyborców dla VI - VII 

Obwodowej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia 

wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 

dzień 25 maja 2014 r. i pełnienie dyżuru w dniu 

głosowania 

osoba fizyczna 779,82

55 Z/272/55/KS/14 2014-05-23
usługa tłumaczenia podczas wizyty delegacji z 

Milanówka w Welzheim w dniach 30.05 -1.06.2014 r.
osoba fizyczna 1 500,00

56 Z/272/56/KS/14 2014-05-15

dostarczenie ulotki informacyjnej o wysokości opłat za 

wywóz odpadów pod wskazane adresy, w dniach 16 - 18 

maja 2014 r., o nakładzie 6500 egzemlarzy

osoba fizyczna 2 275,00

57 Z/272/57/KS/14 2014-05-28
wykonanie trójwymiarowego obrazu nawiązującego do 

architektury miasta Milanówka i Welzheim
osoba fizyczna 292,00

58 Z/272/58/KS/14 2014-06-02

wspieranie zadań związanych z redagowaniem Biuletynu 

Miasta, pomoc w pozyskiwaniu reklamodawców do 

Biuletynu, wsparcie organizacji imprez i wydarzeń 

miejskich, uczestnictwo w ważnych wydarzeniach 

miejskich i prowadzenie dokumentacji fotograficznej w 

okresie od 02.06-30.09.2014 r.

osoba fizyczna 16 600,00

59 Z/272/59/KS/14 2014-06-12
usługa tłumaczenia podczas wizyty delegacji z  

Welzheim w Milanówku w dniach 13 - 15.06.2014 r.
osoba fizyczna 1 620,00

60 Z/272/60/KS/14 2014-06-02

obsługa informatyczna Milanowskich publicznych 

placówek oświatowych i Urzędu Miasta oraz związana z 

projektem pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek" w okresie 

od 01.06-31.08.2014 r.

osoba fizyczna 9 000,00

61 Z/272/61/KS/14 2014-06-12

usługa polegająca na przetłumaczeniu dokumentów  na 

język niemiecki dla delegacji z Welzheim przebywającej 

w Milanówku podczas Festiwalu Otwartych Ogrodów, w 

dniach 13 - 15.06.2014 r.

osoba fizyczna 780,00

62 Z/272/62/PKI/14 2014-06-24

wykonanie oprawy muzycznej w dniu 28.06.2014 r. 

podczas obchodów XVI rocznicy Klubu Rodzin 

Abstynenckich "Quo Vadis"  w Hali Sportowej przy ul. 

Żabie Oczko nr 1

osoba fizyczna 940,00

63 Z/272/63/KS/14 2014-07-03
przygotowanie projektu graficznego i skladu 

wydawnictwa podsumowującego lata 2011 -2014
osoba fizyczna 2 460,00

64 Z/272/64/GNPP/14 2014-07-01
przygotowanie materiałów wyjściowych do projektów 

decyzji  o warunkach zabudowy 
osoba fizyczna 4 000,00

65 Z/272/65/KS/14 2014-06-12
przygotowanie prezentacji dotyczącej historii gminy z 

okazji 95-lecia Gminy Milanówek
osoba fizyczna 1 099,00

66 Z/272/66/KS/14 2014-07-29
udekorowanie miasta flagami w ilości 700 szt. z okazji 

70-tej RocznicyWybuchu Powstania Warszawskiego 
osoba fizyczna 1 800,00

67 Z/272/67/O/14 2014-08-22
przygotowanie pytań i przeprowadzenie egzaminów na 

nauczyciela mianowanego
osoba fizyczna 300,00

68 Z/272/68/O/14 2014-08-22
przygotowanie pytań i przeprowadzenie egzaminów na 

nauczyciela mianowanego
osoba fizyczna 300,00

69 Z/272/69/ORG/14 2014-08-21

przygotowanie na podstawie wykonanych nagrań, 

pisemnych protokołów z posiedzeń komisji Rady Miasta 

odbywających się w czerwcu 2014 r., protokołowanie 

podczas posiedzeń poszczególnych komisji Rady Miasta 

w miesiącach sierpniu i wrześniu, anonimizacja 

udostępnianych na zewnątrz dokumentów Biura Rady 

Miasta w okresie od 21.08-30.09.2014 r.

osoba fizyczna 3 800,00

70 Z/272/70/KS/14 2014-08-07
udekorowanie miasta flagami w ilości 700 szt. z okazji 

15 sierpnia - Święto Wojska Polskiego
osoba fizyczna 1 800,00

71 Z/272/71/GNPP/14 2014-09-01

uporządkowanie dokumentów Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego w celu 

przekazania ich do archiwum zakładowego w okresie od 

01.09-30.11.2014 r.

osoba fizyczna 6 600,00

72 Z/272/72/GNPP/14 2014-09-01

przygotowywanie materiałów wyjściowych do projektów 

decyzji o warunkach zabudowy celem przekazania 

osobie sporządzającej przedmiotowe projekty

osoba fizyczna 4 000,00

73 Z/272/73/INF/14 2014-09-11

obsługa informatyczna placówek oświatowych i Urzędu 

Miasta oraz zapewnienie poprawności działania 

zestawów komputerowych zakupionych w ramach 

projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

mieszkańców Gminy Milanówek" w okresie od 01.09-

31.12.2014 r.

osoba fizyczna 12 000,00

74 Z/272/74/PKI/14 2014-09-23

przeprowadzenie wykładu na temat "Rehabilitacja osób 

uzależnionych i członków ich rodzin" podczas 

obchodów 50-tej Rocznicy Powstania Ruchu 

Abstynenckiego na Mazowszu

osoba fizyczna 600,00



75 Z/272/75/KS/14 2014-09-26

wykonanie w dmiu 27.09.2014 r. występu artystycznego 

podczas euroczystości patriotycznej z okazji 75. rocznicy 

utworzenia Państwa Podziemnego

osoba fizyczna 720,00

76 Z/272/76/KS/14 2014-09-30

wspieranie zadań związanych z redagowaniem Biuletynu 

Miasta, pomoc w pozyskiwaniu reklamodawców do 

Biuletynu, wsparcie organizacji imprez i wydarzeń 

miejskich, uczestnictwo w ważnych wydarzeniach 

miejskich i prowadzenie dokumentacji fotograficznej w 

okresie od 01.10-30.11.2014 r.

osoba fizyczna 8 300,00

77 Z/272/77/ORG/14 2014-10-01

przygotowanie na podstawie wykonanych nagrań, 

pisemnych protokołów z posiedzeń komisji Rady Miasta 

odbywających się 6 i 7 października 2014 r., 

protokołowanie podczas posiedzeń poszczególnych 

komisji Rady Miasta w miesiącach październiku i 

listopadzie 2014 r., anonimizacja udostępnianych na 

zewnątrz dokumentów Biura Rady Miasta w miesiącach 

październik i listopad 2014 r. w okresie01.10-

30.11.2014 r.

osoba fizyczna 3 800,00

78 Z/272/78/ORG/14 2014-10-14

wykonanie z materiałów własnych prac polegających na 

renowacji urn oraz parawanów wykorzystywanych do 

wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików 

województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast, zarządzonych na dzien 16 listopada 

2014 r.

osoba fizyczna 1 070,00

79 Z/272/79/ORG/14 2014-10-14

obsługa informatyczna polegająca na przeprowadzeniu 

szkolenia dla kalkulatorów wyborczych, przygotowanie 

sprzętu komputerowego dla kalkulatorów, 

monitorowanie stanu technicznego sprzętu 

komputerowego oraz zebranie nośników danych i 

przekazanie ich do Krajowego Biura Wyborczego, 

podczas wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików 

województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast, zarządzonych na dzien 16 listopada 

2014 r.

osoba fizyczna 1 260,00

80 Z/272/80/KS/14 2014-10-20
przygotowanie projektu graficznego baneru dotyczącego 

Budżetu Obywatelskiego
osoba fizyczna 85,00

81 Z/272/81/KS/14 2014-10-14

przygotowanie spisów wyborców dla I - II Obwodowej 

Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do 

rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz 

wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 

zarządzonych na dzien 16 listopada 2014 r. pełnienie 

dyżuru w dniu głosowania 

osoba fizyczna 585,63

82 Z/272/82/ORG/14 2014-10-14

przygotowanie spisów wyborców dla III - IV 

Obwodowej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia 

wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików 

województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast, zarządzonych na dzien 16 listopada 

2014 r. pełnienie dyżuru w dniu głosowania 

osoba fizyczna 585,63

83 Z/272/83/ORG/14 2014-10-14

przygotowanie spisów wyborców dla V - VI Obwodowej 

Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do 

rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz 

wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 

zarządzonych na dzien 16 listopada 2014 r. pełnienie 

dyżuru w dniu głosowania 

osoba fizyczna 585,63

84 Z/272/84/ORG/14 2014-10-14

przygotowanie spisów wyborców dla VII Obwodowej 

Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do 

rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz 

wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 

zarządzonych na dzien 16 listopada 2014 r. pełnienie 

dyżuru w dniu głosowania 

osoba fizyczna 585,63

85 Z/272/85/KS/14 2014-10-20
wykonanie obróbki graficznej zdjęć do broszury 

podsumowującej lata 2011-2014
osoba fizyczna 467,00

86 Z/272/86/ORG/14 2014-10-31

obsługa informatyczna w Obwodowej Komisji 

Wyborczej Nr I powołanej do przeprowadzenia 

wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików 

województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast, zarządzonych na dzien 16 listopada 

2014 r. 

osoba fizyczna 330,00

87 Z/272/87/ORG/14 2014-10-31

obsługa informatyczna w Obwodowej Komisji 

Wyborczej Nr II powołanej do przeprowadzenia 

wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików 

województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast, zarządzonych na dzien 16 listopada 

2014 r. 

osoba fizyczna 330,00

88 Z/272/88/ORG/14 2014-10-31

obsługa informatyczna w Obwodowej Komisji 

Wyborczej Nr III powołanej do przeprowadzenia 

wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików 

województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast, zarządzonych na dzien 16 listopada 

2014 r. 

osoba fizyczna 330,00

89 Z/272/89/ORG/14 2014-10-31

obsługa informatyczna w Obwodowej Komisji 

Wyborczej Nr IV powołanej do przeprowadzenia 

wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików 

województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast, zarządzonych na dzien 16 listopada 

2014 r. 

osoba fizyczna 330,00



90 Z/272/90/ORG/14 2014-10-31

obsługa informatyczna w Obwodowej Komisji 

Wyborczej Nr V powołanej do przeprowadzenia 

wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików 

województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast, zarządzonych na dzien 16 listopada 

2014 r. 

osoba fizyczna 330,00

91 Z/272/91/ORG/14 2014-10-31

obsługa informatyczna w Obwodowej Komisji 

Wyborczej Nr VI powołanej do przeprowadzenia 

wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików 

województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast, zarządzonych na dzien 16 listopada 

2014 r. 

osoba fizyczna 330,00

92 Z/272/92/ORG/14 2014-10-31

obsługa informatyczna w Obwodowej Komisji 

Wyborczej Nr VII powołanej do przeprowadzenia 

wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików 

województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast, zarządzonych na dzien 16 listopada 

2014 r. 

osoba fizyczna 330,00

93 Z/272/93/GNPP/14 2014-11-03

wykonywanie czynności polegających na weryfikacji 

numeracji porządkowej na terenie miasta Milanówka 

celem jej uporządkowania w okresie od 01.11-

31.12.2014 r.

osoba fizyczna 4 000,00

94 Z/272/94/ORG/14 2014-11-04

przeprowadzenie szkolenia członków 7 Obwodowych 

Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia 

wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików 

województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast, zarządzonych na dzien 16 listopada 

2014 r. 

osoba fizyczna 1 500,00

95 Z/272/95/ORG/14 2014-11-04

przeprowadzenie szkolenia członków 7 Obwodowych 

Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia 

wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików 

województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast, zarządzonych na dzien 16 listopada 

2014 r. 

osoba fizyczna 1 500,00

96 Z/272/96/KS/14 2014-11-06
udekorowanie miasta flagami w ilości 700 szt. z okazji 

obchodów Narodowego Święta Niepodległości 
osoba fizyczna 2 140,00

97 Z/272/97/KS/14 2014-11-07
poprowadzenie Gali wręczenia statuetek Milanowskiego 

Liścia Dębu w dniu 11.11.2014 r. 
osoba fizyczna 1 168,00

98 Z/272/98/ORG/14 2014-11-14

przygotowanie lokalu mieszczącego się w Zespole Szkół 

Nr 2 im. Gen. Bema polegające na umożliwieniu 

wykonywania prac przez Obwodową Komisję Wyborczą 

Nr II, w związku z wyborami do do rad gmin, rad 

powiatów, sejmików województw oraz wyborów 

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych 

na dzien 16 listopada 2014 r. i uporządkowanie lokalu 

po zakończeniu prac Komisji

osoba fizyczna 250,00

99 Z/272/99/PKI/14 2014-11-14

przeprowadzenie w dniu 22.11.2014 r. "Warsztatu 

graffiti" podczas programu profilaktycznego dla 

młodzieży pod nazwą "Profilaktyka a Ty"

osoba fizyczna 830,00

100 Z/272/100/PKI/14 2014-11-14

przeprowadzenie w dniu 22.11.2014 r. "Warsztatu 

dziennikarskiego" podczas programu profilaktycznego 

dla młodzieży pod nazwą "Profilaktyka a Ty"

osoba fizyczna 1 200,00

101 Z/272/101/PKI/14 2014-11-14

przeprowadzenie w dniu 22.11.2014 r. "Warsztatu Hip-

hopu" podczas programu profilaktycznego dla młodzieży 

pod nazwą "Profilaktyka a Ty"

osoba fizyczna 2 005,00

102 Z/272/102/ORG/14 2014-11-07

wykonywanie czynności polegających na dbaniu o 

prawidłowy stan techniczny budynków Urzędu Miasta, 

wyposażenia, urządzeń, wykonywaniu drobnych prac 

konserwacyjnych i naprawczych w pomieszczeniach 

Urzędu w okresie 12.11-31.12.2014 r.

osoba fizyczna 2 940,00

103 Z/272/103/PKI/14 2014-11-18

wykonanie programu artystycznego - koncertu zespołu 

Bethel podczas programu profilaktycznego dla 

młodzieży pod nazwą "Profilaktyka a Ty"

osoba fizyczna 5 841,00

104 Z/272/104/ORG/14 2014-11-21

przygotowanie lokalu mieszczącego się w Zespole Szkół 

Nr 2 im. Gen. Bema polegające na umożliwieniu 

wykonywania prac przez Obwodową Komisję Wyborczą 

Nr II, w związku z II turą wyborów wójtów, burmistrzów 

i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 30 listopada 

2014 r. i uporządkowanie lokalu po zakończeniu prac 

Komisji

osoba fizyczna 250,00

105 Z/272/105/ORG/14 2014-11-21

obsługa informatyczna w Obwodowej Komisji 

Wyborczej Nr III powołanej do  przeprowadzenia II tury 

wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 

zarządzonych na dzień 30 listopada 2014 r.

osoba fizyczna 165,00

106 Z/272/106/ORG/14 2014-11-21

obsługa informatyczna polegająca na przeprowadzeniu 

szkolenia dla kalkulatorów wyborczych, przygotowanie 

sprzętu komputerowego dla kalkulatorów, 

monitorowanie stanu technicznego sprzętu 

komputerowego oraz zebranie nośników danych i 

przekazanie ich do Krajowego Biura Wyborczego, 

podczas II tury wyborów wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast, zarządzonych na dzień 30 listopada 

2014 r.

osoba fizyczna 574,00

107 Z/272/107/ORG/14 2014-11-21

obsługa informatyczna w Obwodowej Komisji 

Wyborczej Nr I powołanej do  przeprowadzenia II tury 

wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 

zarządzonych na dzień 30 listopada 2014 r.

osoba fizyczna 165,00



108 Z/272/108/ORG/14 2014-11-21

obsługa informatyczna w Obwodowej Komisji 

Wyborczej Nr II powołanej do  przeprowadzenia II tury 

wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 

zarządzonych na dzień 30 listopada 2014 r.

osoba fizyczna 165,00

109 Z/272/109/ORG/14 2014-11-21

obsługa informatyczna w Obwodowej Komisji 

Wyborczej Nr IV powołanej do  przeprowadzenia II tury 

wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 

zarządzonych na dzień 30 listopada 2014 r.

osoba fizyczna 165,00

110 Z/272/110/ORG/14 2014-11-21

obsługa informatyczna w Obwodowej Komisji 

Wyborczej Nr V powołanej do  przeprowadzenia II tury 

wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 

zarządzonych na dzień 30 listopada 2014 r.

osoba fizyczna 165,00

111 Z/272/111/ORG/14 2014-11-21

obsługa informatyczna w Obwodowej Komisji 

Wyborczej Nr VI powołanej do  przeprowadzenia II tury 

wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 

zarządzonych na dzień 30 listopada 2014 r.

osoba fizyczna 165,00

112 Z/272/112/ORG/14 2014-11-21

obsługa informatyczna w Obwodowej Komisji 

Wyborczej Nr VII powołanej do  przeprowadzenia II 

tury wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów 

miast, zarządzonych na dzień 30 listopada 2014 r.

osoba fizyczna 165,00

113 Z/272/113/ORG/14 2014-11-24
przygotowanie pytań i przeprowadzenie egzaminów na 

nauczyciela mianowanego
osoba fizyczna 202,00

114 Z/272/114/ORG/14 2014-11-24
przygotowanie pytań i przeprowadzenie egzaminów na 

nauczyciela mianowanego
osoba fizyczna 202,00

115 Z/272/115/ORG/14 2014-11-24

przeprowadzenie brakowania dokumentacji 

niearchiwalnej, znajdującej się w archiwum urzędu 

miasta, przygotowanie dokumentacji kategorii A oraz 

niezbędnych dokumentów w celu przekazania do 

archwum Państwowego, zmiana klasyfikacji akt zgodnie 

z JRWA

osoba fizyczna 2 000,00

116 Z/272/116/ORG/14 2014-11-27

protokołowanie podczas posiedzeń poszczególnych 

komisji Rady Miasta w miesiącu grudniu 2014 r., 

anonimizacja udostępnianych na zewnątrz dokumentów 

Biura Rady Miasta w miesiącu grudniu 2014 r.

osoba fizyczna 1 900,00

117 Z/272/117/ORG/14 2014-12-08 doręczanie upomnień od podatków lokalnych osoba fizyczna do kwoty 782,40

118 Z/272/118/ORG/14 2014-12-08 doręczanie upomnień od podatków lokalnych osoba fizyczna do kwoty 763,20

119 Z/272/119/ORG/14\ 2014-12-08 doręczanie upomnień od podatków lokalnych osoba fizyczna do kwoty 1329,60

120 Z/272/120/ORG/14 2014-12-08 doręczanie upomnień od podatków lokalnych osoba fizyczna do kwoty 960,00

121 Z/272/121/ORG/14 2014-12-08 doręczanie upomnień od podatków lokalnych osoba fizyczna do kwoty1200,00

122 Z/272/122/ORG/14 2014-12-08 doręczanie upomnień od podatków lokalnych osoba fizyczna do kwoty 1315,20

123 Z/272/123/ORG/14 2014-12-08 doręczanie upomnień od podatków lokalnych osoba fizyczna do kwoty 1281,60

124 Z/272/124/ORG/14 2014-12-01

wykonywanie czynności polegających na 

uporządkowaniu dokumentów Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego w celu 

przekazania do archiwum zakładowego w okresie 01.12.-

31.12.2014 r.

osoba fizyczna 2 200,00

125 Z/272/125/ORG/14 2014-12-05

wykonywanie czynności polegających na wsparciu 

działań Referatu Komunikacji Społecznej w okresie 13-

31.12.2014 r.

osoba fizyczna 1 600,00


