
Umowy zawarte w 2009 roku: 

1. Umowy o dzieło z dnia 01.02.2009r., Nr W/UMDZ/3/EKS/2/UM/196/2009, z dnia 

30.04.2009r. Nr W/UMDZ/12/EKS/5/UM/730/2009, z dnia 12.09.2009r.  

Nr W/UMDZ/156/EKS/78/UM/2021/2009 oraz z dnia 01.12.2009r.  

Nr W/UMDZ/189/EKS/85/UM/2413/2009 na przygotowanie materiałów filmowych 

przeznaczonych do zamieszczenia w ITV Kielce, na łączną kwotę 24.400,00 zł. brutto. 

2. Umowy zlecenie z dnia 27.02.2009r Nr W/UMZLEC/49/EKS/9/UM/438/2009 oraz z dnia 

01.06.2009r. Nr W/UMZLEC/350/EKS/30/UM/1644/2009 na emitowanie 15 sekundowego 

klipu reklamującego Miasto Kielce na telebimach zainstalowanych w Kielcach, na łączną 

kwotę 29.280,00 zł. brutto. 

3. Umowa z dnia 09.06.2009r. Nr W/WU/76/EKS/10/UM/1286/2009 na zamieszczenie  

w miesięczniku „Charaktery” reklamy promującej walory turystyczne Miasta Kielce na kwotę 

10.858,00 zł brutto. 

4. Umowa o dzieło z dnia 03.03.2009r. Nr W/UMDZ/12/EKS/1/UM/476/2009 na wykonanie 

z własnego materiału 11 egzemplarzy mosiężnych statuetek pn. „Nagroda Kielc” na kwotę 

5.610,00 zł. brutto. 

5. Umowy z dnia 02.01.2009r. Nr W/WB/33/EKS/29/UM/371/2009, z dnia 01.04.2009r. Nr 

W/WU/38/EKS/3/UM/546/2009, z dnia 01.07.2009r. Nr W/WU/101/EKS/15/UM/1861/2009 

oraz z dnia 08.10.2009r. Nr W/WU/130/EKS/24/UM/2228/2009 na montaż filmów 

informacyjnych (15 minut każdy) pt. „Kielce - Nasza Duma” i wyemitowanie w Programie 

Telewizji w sieci kablowej Vectra S.A. w Kielcach, na łączną kwotę: 43.920,00 zł. brutto. 

6. Umowa z dnia 30.03.2009r. Nr W/WB/48/EKS/42/UM/537/2009 na montaż na Placu 

Artystów przy ul. Sienkiewicza w Kielcach sceny oraz zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia 

podczas uroczystości związanej z obchodami 4 rocznicy śmierci Jana Pawła II w dniu 

02.04.2009r na kwotę 4.500,00 zł. brutto. 

7. Umowa o dzieło z dnia 17.04.2009r. Nr W/UMDZ/41/EKS/2/UM/668/2009  

na prowadzenie podczas uroczystości z okazji wręczenia Nagród Miasta Kielce za 2008r.  

w KCK w dniu 15 maja 2009r. na kwotę 1.000,00 zł. brutto. 

8. Umowy z dnia 20.05.2009r. Nr W/UMZLEC/121/EKS/11/UM/1177/2009, z dnia 

20.05.2009r Nr W/UMZLEC/122/EKS/12/UM/1178/2009, z dnia 20.05.2009r.  

Nr W/UMZLEC/123/EKS/13/UM/1183/2009, z dnia 20.05.2009r.  

Nr W/UMDZ/16/EKS/7/UM/1176/2009 oraz z dnia 20.05.2009r.  

Nr W/UMDZ/15/EKS/6/UM/1175/2009, za udział w pracach jury III Konkursu 

Pianistycznego im. Maurycego Moszkowskiego w dniach 23-25.05.2009r. w Kielcach, na 

łączną kwotę 15.000,00 z. brutto. 

9. Umowa zlecenie z dnia 28.05.2009r. Nr W/UMZLEC/127/EKS/16/UM/1293/2009 na 

zorganizowanie i wykonanie pokazu pirotechnicznego w dniu 21.06.2009r. o godz. 22:30 na 

Placu Artystów w Kielcach z okazji imprezy „Święto Kielc 2009”, na kwotę 8.000,00 zł. 

brutto. 



10. Umowa o dzieło z dnia 27.04.2009r Nr W/UMDZ/9/EKS/4/UM/687/2009 na wykonanie  

z własnego materiału tablicy pamiątkowej pisarza Gustawa Herlinga – Grudzińskiego oraz jej 

montaż na budynku przy ul. Sienkiewicza 52 w Kielcach, na kwotę 5.500,00 zł. brutto. 

11. Umowa z dnia 29.05.2009r. Nr W/WB/54/EKS/48/UM/1200/2009 na zorganizowanie  

„VI Międzynarodowego Festiwalu Kataryniarzy” w dniach 19-21.06.2009r. w ramach 

obchodów „Święto Kielc 2009”, na kwotę 22.000,00 zł. brutto. 

12. Umowa z dnia 09.06.2009r. Nr W/WB/56/EKS/49/UM/1249/2009 na realizację działań 

artystycznych - widowiska plenerowego w dniu 20.06.2009r. na ul. Sienkiewicza w Kielcach, 

w ramach obchodów „Święto Kielc 2009”, na kwotę 4.000,00 zł. brutto. 

13. Umowy o dzieło z dnia 02.06.2009r. Nr W/UMDZ/122/EKS/70/UM/1447/2009, z dnia 

02.06.2009r. Nr W/UMDZ/121/EKS/69/UM/1446/2009, z dnia 02.06.2009r.  

Nr W/UMDZ/119/EKS/67/UM/1443/2009, oraz z dnia 02.06.2009r.  

Nr W/UMDZ/120/EKS/68/UM/1444/2009 na wykonanie muzycznej oprawy benefisu Józefa 

Gębskiego w dniu 05.06.2009r. w auli Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana 

Kochanowskiego w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, na łączną kwotę: 3.000,00 zł. brutto. 

14. Umowa zlecenie z dnia 27.05.2009r. Nr W/UMZLEC/125/EKS/14/UM/1189/2009 na 

ochronę imprez odbywających się w dniach 19,20,21.06.2009r. z okazji „Święto Kielc 2009” 

na kwotę 10.492,00 zł. brutto. 

15. Umowa zlecenie z dnia 28.05.2009r. Nr W/UMZLEC/128/EKS/17/UM/1210/2009  

na montaż scen, oraz zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia uroczystości związanej  

z obchodami „Święto Kielc 2009”, na kwotę 48.510,00 zł. brutto. 

16. Umowa zlecenie z dnia 04.06.2009r. Nr W/UMZLEC/129/EKS/18/UM/1212/2009 na 

opracowanie scenariusza oraz obsługi nagłośnienia i oświetlenia podczas koncertu „Scyzoryki 

2009” w dniu 05.06.2009r. na Placu Artystów w Kielcach, na kwotę 15.000,00 zł. brutto. 

17. Umowa z dnia 09.06.2009r. Nr W/WB/61/EKS/52/UM/1462/2009 za zorganizowanie 

udziału zespołu Zhangzou Puppet Troup w dwóch spektaklach na małej scenie KCK w dniu 

10.06. 2009r. na kwotę 11.000,00 zł. brutto. 

18. Umowa z dnia 24.04.2009r Nr W/WU/45/EKS/4/UM/627/2009 na rejestrację telewizyjną 

Koncertu pn. „Listy z Placu Zgody” w dniu 25.04.2009r. w KCK w Kielcach, na kwotę 

54.000,00 zł. brutto. 

19. Umowa zlecenie z dnia 15.06.2009r. Nr W/UMZLEC/228/EKS/23/UM/1478/2009 za 

zapewnienie dwóch zespołów, składających się z monterów do obsługi urządzeń 

elektrycznych oraz wykonania podłączenia stoisk wystawców kiermaszu na ul. Sienkiewicza 

w Kielcach do złączy elektrycznych, w dniach 16-21.06.2009r. na kwotę 10.980,00 zł. brutto. 

20. Umowa zlecenie z dnia 31.08.2009r. Nr W/UMZLEC/387/EKS/36/UM/1934/2009 na 

montaż sceny, oraz zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia podczas obchodów „70. Rocznicy 

Wybuchu II Wojny Światowej i 65.Rocznicy Akcji Burza” w dniu 31.08.2009r. na kwotę 

8.000,00 zł. brutto. 



21. Umowa z dnia 01.07.2009r. Nr W/WB/62/EKS/53/UM/1523/2009 na produkcję filmu 

dokumentalnego pt. „Villa dei Misteri”, na kwotę 30.000,00 zł. brutto. 

22. Umowa zlecenie z dnia 17.09.2009r. Nr W/UMZLEC/421/EKS/47/UM/2208/2009  

na produkcję i emisję audycji pt. „Dzień Dobry TVN” w dniu 25.09.2009r. na kwotę 

61.000,00 zł. brutto. 

23. Umowa zlecenie z dnia 14.10.2009r. Nr W/UMZLEC/431/EKS/49/UM/2249/2009 na 

zorganizowanie pobytu delegacji szanghajskiego Teatru Lalek w Polsce w dniach od  

16-24.10.2009r., związanego z spektaklem pt. „Małpi Król” w dniu 19.10.2009r.,  

w Kieleckim Centrum Kultury w Kielcach, na kwotę 24.592,00 zł. brutto. 

24. Umowa o dzieło z dnia 28.10.2009r. Nr W/UMDZ/179/EKS/81/2258/2009 na 

prowadzenie 4 jednogodzinnych spotkań artystycznych w dniach: 06.10.2009r, 23.10.2009r. 

13.11.2009r. 07.10.2009r. w ramach akcji p.n. „Pierwszaki 2009/2010” – zdrowo  

i bezpiecznie do szkoły, na kwotę 4.750,00 zł. brutto. 

25. Umowa zlecenie z dnia 18.11.2009r. Nr W/UMZLEC/449/EKS/59/UM/2450/2009  

na druk i bezpłatną dystrybucję dodatku do „Echa Dnia” zawierającego zdjęcia wszystkich 

uczniów klas pierwszych z miasta Kielce, w dniu 10.12.2009r. na kwotę 5.249,37 zł. brutto. 

26. Umowy z dnia 24.11.2009r. Nr W/UMDZ/188/EKS/84/2368/2009, z dnia 30.11.2009r.  

Nr W/UMZLEC/443/EKS/56/2367/2009, z dnia 24.11.2009r.  

Nr W/UMZLEC/435/EKS/51/UM/2315/2009, z dnia 25.11.2009r.  

Nr W/UMZLEC/438/EKS/54/UM/2320/2009 oraz z dnia 25.11.2009r.  

Nr W/UMZLEC/437/EKS/53/UM/2319/2009, w sprawie współorganizacji przez Miasto 

Kielce festiwalu „Firmament – Nowa Muzyka. Nowe Media” w dniach 11-13.12.2009r.  

w KCK w Kielcach, na łączną kwotę 27.500,00 zł. brutto. 

27. Umowa o dzieło z dnia 18.11.2009r. Nr W/UMDZ/185/EKS/83/UM/2317/2009  

na obsługę ekranu diodowego (typu LED) - witacza, za pomocą łącza internetowego, 

zlokalizowanego w Kielcach na północ od skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. Chorzowską 

(usytuowanego po prawej stronie jadąc w kierunku Kielc), na kwotę 2.000,00 zł. brutto. 

28. Umowa zlecenie z dnia 30.11.2009r Nr W/UMZLEC/442/EKS/55/UM/2366/2009  

na wykonanie koncertu zespołu muzycznego „2 TM 2,3” na scenie w Wojewódzkim Domu 

Kultury w Kielcach w związku z imprezą „Gala – Oskary Wolontariatu” w dniu 4.12.2009r. 

na kwotę 5.500,00 zł. brutto. 

29. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 05.02.2009r. Nr W/UKP/2/EKS/2/UM/200/2009  

na dostawę dwumiesięcznika kulturalnego „Wici.Info” w ilości: 12000 egzemplarzy  

w okresie 15 luty – 15 listopad 2009r. na kwotę: 73.200,00 zł. brutto. 

30. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 02.03.2009r Nr W/UKP/6/EKS/5/UM/436/2009 z dnia 

02.03.2009r. na dostawę czasopisma „Kielce – Wczoraj, Dziś, Jutro” w ilości: 8.000 

egzemplarzy w okresie marzec - grudzień 2009r. na kwotę 60.000,00 zł. brutto. 

31. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 28.04.2009r. Nr W/UKP/16/EKS/13/UM/605/2009 na 

dostawę koszulek bawełnianych w ilości: 1000 szt. z logo „Zielony Patrol” oraz 500 szt. 

notesów z logo „Zielony Patrol” na kwotę 20.000,00 zł. brutto. 



32. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 06.05.2009r Nr W/UKP/18/EKS/15/UM/700/2009  

na dostawę 1000 szt. pamięci USB z herbem Miasta Kielce i napisem KIELCE wraz ze 

smyczą z nadrukowanym adresem strony www.um.kielce.pl na kwotę 31.598,00 zł. brutto. 

33. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 28.04.2009r. Nr W/UKP/20/EKS/17/UM/718/2009 na 

dostawę prac rzeźbiarskich na kwotę 18.243,50 zł brutto. 

34. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 07.05.2009r Nr W/UKP/19/EKS/16/UM/710/2009  

na dostawę 1000 szt. płyt DVD ze spektaklem Kieleckiego Teatru Tańca pt. „Zdarzyło się  

w Jeruzalem” na kwotę 11.100,00 zł. brutto. 

35. Umowa dostawy zawarta z dnia 06.06.2009r. Nr W/WB/57/EKS/50/UM/1282/2009  

na dostawę 2500 szt. koszulek bawełnianych z logo turystycznym Miasta Kielce i adresem 

strony www.um.kielce.pl oraz 500 szt. koszulek bawełnianych z nadrukiem Internetowa 

Telewizja Kielce i adresem strony www.itv.kielce.eu na kwotę 27.938,00 zł brutto. 

36. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 03.08.2009r. Nr W/UKP/37/EKS/31/UM/1876/2009  

na dostawę 480 szt. zestawów do próżniowego zamykania butelek z herbem Miasta Kielce,  

na kwotę 10.248,00 zł. brutto. 

37. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 05.10.2009r. Nr W/UKP/41/EKS/35/UM/2109/2009 na 

dostawę 2000 szt. płyt DVD z zapisem koncertu pt. „Listy z Placu Zgody” na kwotę 

79.300,00 zł brutto. 

38. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 25.11.2009r. Nr W/UKP/54/EKS/48/UM/2449/2009 na 

dostawę 605 szt. płyt CD (kolęd) na kwotę 12.097,46 zł brutto. 

39. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 02.12.2009r. Nr W/UKP/50/EKS/44/UM/2396/2009 na 

dostawę 1000 szt. kalendarzy ściennych na 2010r, z wykorzystaniem zdjęć laureatów 

konkursu III edycji otwartego konkursu fotograficznego pt. „Życie jest Piękne 2009”,  

na kwotę 37.820,00 zł brutto. 

40. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 02.12.2009r. Nr W/UKP/53/EKS/47/UM/2446/2009  

na dostawę 50 szt. płyt DVD z teledyskiem Kabaretu Skeczów Męczących pt. „To nie to”  

na kwotę 10.000,00 zł. brutto. 

41. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 04.12.2009r. Nr W/UKP/51/EKS/45/UM/2415/2009  

na dostawę książeczek do kolorowania pt. „Nasze kolorowe Kielce” w ilości: 5.500 

egzemplarzy, na kwotę 8.470,00 zł. brutto. 

42. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 14.12.2009r. Nr W/UKP/52/46/UM/2440/2009  

na dostawę 120 egz. płyt CD zespołu „Strefa Ciszy” na kwotę 3.000,00 zł. brutto. 

43. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 08.04.2009r. Nr W/UKP/15/EKS/12/UM/520/2009  

na dostawę 1000 szt. albumu pt. „Kielce – Miasto w Europie”, na kwotę 35.000,00 zł. brutto. 

44. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 15.05.2009r. Nr W/UKP/27/EKS/21/UM/1184/2009 

 na dostawę: 600 szt. przewodnika pn. „Śladami Cieni. Przewodnik po żydowskich Kielcach” 

oraz 50 szt. przewodnika pn.”SZTETL” na kwotę 16.500,00 zł. brutto. 



45. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 01.06.2009r. Nr W/UKP/29/EKS/23/UM/1202/2009  

na dostawę 5000 egzemplarzy publikacji pt. Ludzie Ludziom” na kwotę 23.500,00 zł. brutto. 

46. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 25.06.2009r. Nr W/UKP/30/EKS/24/UM/1473/2009  

na dostawę 2000 egzemplarzy katalogu „Scena Kielecka 2009/2010” na kwotę 44.000,00 zł. 

brutto. 

47. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 05.08.2009r. Nr W/UKP/36/EKS/30/UM/1860/2009  

na dostawę 130 egz. albumu pt. „Oblęgorek muzeum Henryka Sienkiewicza” na kwotę 

3.250,00 zł. brutto. 

48. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 05.08.2009r. Nr W/UKP/35/EKS/29/UM/1854/2009  

na dostawę 300 egz. albumu pt. „Sztuka Fotografii”, na kwotę 19.500,00 zł. brutto. 

49. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 05.10.2009r. Nr W/UKP/39/EKS/33/UM/2097/2009  

na dostawę 200 egz. książki pt. „Leksykon Muzyczny Kielecczyzny” na kwotę 4.000,00 zł. 

brutto. 

50. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 07.10.2009r. Nr W/UKP/44/EKS/98/UM/2181/2009  

na dostawę 200 egz. śpiewnika szabatowego pt. „Przybywaj Oblubienico” na kwotę 4.000,00 

zł. brutto. 

51. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 08.10.2009r. Nr W/UKP/45/EKS/39/UM/2183/2009  

na dostawę 500 egz. albumu pt. „Kielce – Miasto w Europie” w wersji językowej polsko – 

chińskiej, na kwotę 19.000,00 zł. brutto. 

52. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 10.11.2009r. Nr W/UKP/47/EKS/41/UM/2248/2009  

na dostawę 25 egzemplarzy publikacji pt. „Droga do Uniwersytetu 1969-2009” na kwotę 

5.000,00 zł. brutto. 

53. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 06.11.2009r. Nr W/UKP/48/EKS/42/UM/2288/2009  

na dostawę 200 egz. Biuletynu Informacyjno – Historycznego wydanego z okazji „70 

Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej i 20. Rocznicy Powstania Światowego Związku 

Żołnierzy Armii Krajowej – koło Nr 1 w Kielcach” na kwotę 12.000,00 zł. brutto. 

54. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 09.03.2009r. Nr W/UKP/9/EKS/7/UM/452/2009  

na dostawę 11 szt. złotych spinek pn. „Nagroda Miasta” na kwotę 5.280,00 zł. brutto. 

55. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 16.09.2009r. Nr W/UKP/38/EKS/32/UM/2058/2009  

za zakup biletów wejściowych na koncert charytatywny pt. „Przyjaciele – kieleckim 

pięcioraczkom” w dniu 18.09.2009r. na kwotę 4.200,00 zł. brutto. 

 


