
Umowy zawarte w 2010 roku: 

1. Umowy z dnia 12.01.2010r Nr W/WU/7/EKS/2/UM/214/2010;  z dnia 01.04.2010r.  

Nr W/WU/25/EKS/3/UM/562/2010, z dnia 02.07.2010r. Nr W/WU/60/EKS/7/UM/1324/2010 

oraz z dnia 01.10.2010r. Nr W/WU/82/EKS/11/UM/1572/2010 na emitowanie 4 filmów 

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

Telewizji w sieci kablowej Vectra S.A. w Kielcach, każdego z filmów w ilości  

po 14 odtworzeń na łączną kwotę: 43.920,00 zł. brutto. 

 

2. Umowa o dzieło z dnia 10.02.2010r. Nr W/UMDZ/9/EKS/3/UM/362/2010 na wykonanie  

5 egzemplarzy    statuetek, w ramach organizowanego plebiscytu czytelników „Echa Dnia”  

na najpopularniejszego lekarza 2009r. pod nazwą „Lekarz Roku”, na kwotę: 2.500,00 zł. 

brutto. 

  

3. Umowa o dzieło z dnia 18.02.2010r. Nr W/UMDZ/6/EKS/2/UM/353/2010 na wykonanie 

11 egzemplarzy mosiężnych statuetek pn. „Nagroda Miasta Kielce” na kwotę: 5.610,00 zł. 

brutto.  
 

4. Umowy z dnia 16.04.2010r. Nr W/UMDZ/14/EKS/2/UM/581/2010; z dnia 24.03.2010r.  

Nr W/UMDZ/21/EKS/6/UM/492/2010; oraz z dnia 09.04.2010r.  

Nr W/UMZLEC/76/EKS/21/UM/541/2010 dot. organizacji uroczystości wręczenia „Nagród 

Miasta Kielce”, na łączną kwotę: 19.950,00 zł. brutto. 

 

5. Umowa o dzieło z dnia 23.02.2010r. Nr W/UMDZ/12/EKS/4/UM/396/2010  na wykonanie 

7 egzemplarzy statuetek, w ramach organizowanego plebiscytu czytelników „Echa Dnia”  

na kobietę przedsiębiorczą 2009r pod nazwą „Kobieta Przedsiębiorcza 2009”, na kwotę: 

2.989,00 zł. brutto. 

 

6. Umowy o dzieło z dnia 20.04.2010r. Nr W/UMDZ/16/EKS/4/UM/591/2010; z dnia 

20.04.2010r. Nr W/UMDZ/17/EKS/5/UM/592/2010; z dnia 20.04.2010r.  

Nr W/UMDZ/20/EKS/8/UM/598/2010; z dnia 20.04.2010r.  

Nr W/UMDZ/18/EKS/6/UM/593/2010; z dnia 20.04.2010r.  

Nr W/UMDZ/15/EKS/3/UM/590/2010 oraz z dnia 20.04.2010r.  

Nr W/UMDZ/19/EKS/7/UM/595/2010 w ramach współorganizacji IV Ogólnopolskiego 

Konkursu Wokalnego im. Krystyny Jamróz, organizowanego w dniach: 22-24 kwietnia 

2010r. w Kielcach, na łączną kwotę: 10.000,00 zł. brutto. 
 

7. Umowy o dzieło z dnia 14.05.2010r. Nr W/UMDZ/31/EKS/16/UM/718/2010; z dnia 

17.05.2010r. Nr W/UMDZ/30/EKS/15/UM/717/2010; z dnia 18.05.2010r.  

Nr W/UMDZ/29/EKS/14/UM/715/2010; z dnia 17.05.2010r.  

Nr W/UMDZ/28/EKS/13/UM/714/2010; z dnia 18.05.2010r.  

Nr W/UMDZ/27/EKS/12/UM/713/2010; z dnia 17.05.2010r.   

Nr W/UMDZ/26/EKS/11/UM/712/2010; z dnia 18.05.2010r.  

Nr W/UMDZ/25/EKS/10/UM/708/2010; z dnia 19.05.2010r.  

Nr W/UMDZ/24/EKS/9/UM/707/2010, w ramach współorganizacji II Ogólnopolskiego 

Festiwalu i Konkursu Gitarowego „Gitara Viva” organizowanego w dniach 16-19 maja 2010r. 

w Kielcach, na łączną kwotę: 10.000,00 zł. brutto.  
 

8. Umowa zlecenie z dnia 04.05.2010r. Nr W/UMZLEC/85/EKS/24/UM/661/2010  

dot. przygotowania usługi gastronomicznej dla 50 osób podczas konferencji naukowej pt. 

„Prawne i ekonomiczne problemy funkcjonowania spółdzielczości finansowej na przełomie 

XX i XXI wieku”, organizowanej w dniu 06 maja 2010r. w WSEiP w Kielcach, na kwotę: 

2.000,00 zł. brutto. 



9. Umowy zlecenie z dnia 05.05.2010r. Nr W/UMZLEC/90/EKS/28/UM/728/2010; z dnia 

06.05.2010r. Nr W/UMZLEC/88/EKS/26/UM/687/2010 oraz z dnia 06.05.2010r.  

Nr W/UMZLEC/87/EKS/25/UM/685/2010 w ramach współorganizacji „I Świętokrzyskiego 

Festiwalu Dżezowego”, organizowanego w dniach: 15-16 maja2010r. w Kielcach, na łączną 

kwotę: 66.187,45 zł. brutto. 

 

10. Umowy o dzieło z dnia 18.06.2010r. Nr W/UMDZ/39/EKS/22/UM/897/2010; z dnia 

18.06.2010r. Nr W/UMDZ/37/EKS/20/UM/891/2010; z dnia 18.06.2010r.  

Nr W/UMDZ/36/EKS/19/UM/888/2010; z dnia 18.06.2010r.  

Nr W/UMDZ/35/EKS/18/UM/886/2010 oraz z dnia 18.06.2010r.  

Nr W/UMDZ/38/EKS/21/UM/894/2010; w ramach współorganizacji I Świętokrzyskich 

Warsztatów Gospel, organizowanych w dniach 18-20 czerwca 2010r. w Kielcach, na łączną 

kwotę: 5.000,00 zł. brutto. 
 

11. Umowa zlecenie z dnia 10.06.2010r. Nr W/UMZLEC/106/EKS/40/UM/840/2010  

dot. przygotowania profesjonalnego nagłośnienia w związku z organizacją koncertu  

pn. „Scyzoryki 2010”, organizowanego w dniu 11 czerwca 2010r. w Kielcach, na kwotę: 

20.000,00 zł. brutto. 

 

12. Umowa zlecenie z dnia 01.06.2010r. Nr W/UMZLEC/105/EKS/39/UM/839/2010  

dot. udziału miasta Kielce podczas VI Plebiscytu pod nazwą EURO-GMINA 2009/2010, 

którego celem była promocja i reklama osiągnięć najlepszych jednostek samorządowych 

województwa świętokrzyskiego w 2009/2010 roku oraz mijającej kadencji, na kwotę: 

2.440,00 zł. brutto. 

13. Umowa z dnia 02.07.2010r. Nr W/Z/121/EKS/49/UM/1283/2010 dot. organizacji cyklu 

wakacyjnych „Koncertów Chopinowskich” w dniach: 04.07.2010r. 11.07.2010r. 18.07.2010r. 

na kwotę: 20.000,00 zł. brutto.  

14.Umowa zlecenie z dnia 28.07.2010r. Nr W/UMZLEC/360/EKS/55/UM/1353/2010 dot. 

zorganizowania dwóch koncertów zespołu TGD pt. Liczy się każdy dzień (The Best of 2000-

2010 ), połączonych z nagraniem płyty CD i DVD w/w koncertów, które odbyły się w dniach 

07-08 sierpnia 2010r. w Kieleckim Centrum Kultury w Kielcach, na kwotę: 150.000,00 zł. 

brutto.  

 

15. Umowy o dzieło z dnia 11.01.2010r. Nr W/UMDZ/3/EKS/1/UM/119/2010; z dnia 

29.03.2010r. Nr W/UMDZ/20/EKS/5/UM/467/2010; oraz z dnia 01.07.2010r. Nr 

W/UMDZ/41/EKS/23/UM/981/2010 na przygotowanie materiałów filmowych 

przeznaczonych do zamieszczenia w ITV Kielce, promujących wydarzenia kulturalne, 

społeczne i gospodarcze Kielc, na łączną kwotę: 23.040,00 zł. brutto. 

16. Umowy o dzieło z dnia 19.01.2010r. Nr W/UMDZ/1/EKS/1/UM/206/2010; z dnia 

30.04.2010r. Nr W/UMDZ/23/EKS/7/UM/618/2010 oraz z dnia 16.08.2010r.  

Nr W/UMDZ/61/EKS/9/UM/1410/2010 na zdalną obsługę ekranu diodowego (typu LED),  

za pomocą łącza internetowego, zlokalizowanego w Kielcach na północ od skrzyżowania  

ul. Krakowskiej z ul. Chorzowską, po wschodniej stronie ul. Krakowskiej (usytuowanego  

po prawej stronie jadąc w kierunku Kielc), będącego własnością Miasta Kielce, na kwotę: 

6.300,00 zł. brutto. 

 



17. Umowa zlecenie z dnia 05.02.2010r. Nr W/UMZLEC/48/EKS/9/UM/341/2010  

dot. opracowania koncepcji wstępnej aranżacji ekspozycji stałej oraz pomieszczeń 

użytkowych Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, Galerii Współczesnej Sztuki 

Użytkowej oraz koncepcji wstępnej zagospodarowania terenu z uwzględnieniem małej 

architektury, na kwotę: 64.660,00 zł. brutto. 

18. Umowa zlecenie z dnia 31.08.2010r. Nr W/UMZLEC/387/EKS/68/UM/1506/2010  

dot. opracowania graficznego, przetłumaczenia na język angielski i publikację reklamy 

promującej Design Centrum Kielce, nowej, międzynarodowej instytucji kulturalnej,  

na łamach anglojęzycznego miesięcznika „Polish Market”, w wydaniu nr 09 (170) /2010  

na kwotę 14.640,00 zł. brutto. 

19. Umowa zlecenie z dnia 28.07.2010r. Nr W/UMZLEC/360/EKS/55/UM/1353/2010  

dot. zorganizowania dwóch koncertów zespołu TGD pt. „Liczy się każdy dzień” (The Best of 

2000-2010 ), połączonych z nagraniem live w/w koncertów, które odbyły się w dniach 07-08 

sierpnia 2010r. w Kieleckim Centrum Kultury, na kwotę: 150.000,00 zł. brutto.  

 

20. Umowa zlecenie z dnia 16.08.2010r. Nr W/UMZLEC/379/EKS/63/UM/1440/2010  

dot. zorganizowania koncertu zespołu KROKE w dniu 03 września 2010r. w Kieleckim 

Centrum Kultury, na kwotę: 9.600,00 zł. brutto. 

21. Umowa zlecenie z dnia 18.05.2010r. Nr W/UMZLEC/96/EKS/30/UM/776/2010  

dot. organizacji „Wieczoru Chopinowskiego” z okazji imprezy „Święto Kielc 2010”, na 

kwotę: 3.500 zł. brutto. 

 22. Umowa zlecenie z dnia 14.05.2010r. Nr W/UMZLEC/207/EKS/50/UM/1032/2010  

dot. ochrony imprez odbywających się z okazji imprezy „Święto Kielc 2010” na kwotę: 

12.641,64 zł. brutto. 

 23. Umowa zlecenie z dnia 31.05.2010r. Nr W/UMZLEC/205/EKS/49/UM/1010/2010  

dot. emitowania 15 sekundowego klipu reklamującego imprezę „Święto Kielc 2010” na 

kwotę: 1,22 zł. brutto. 

24. Umowa zlecenie z dnia 07.06.2010r. Nr W/UMZLEC/94/EKS/29/UM/764/2010  

dot. zorganizowania i obsługi plenerowego pokazu laserowego zsynchronizowanego  

z muzyką urządzeniami laserowymi, z okazji imprezy „Święto Kielc 2010” na kwotę: 

14.640,00 zł. brutto.  

25. Umowa zlecenie z dnia 15.06.2010r. Nr W/UMZLEC/108/EKS/41/UM/847/2010 dot. 

organizacji i zaprezentowania Osady Słowiańskiej, z okazji imprezy „Święto Kielc 2010”  

na kwotę: 5,002 zł. brutto. 

26. Umowa zlecenie z dnia 16.06.2010r. Nr W/UMZLEC/110/EKS/42/UM/850/2010 dot. 

zorganizowania „VII Międzynarodowego Festiwalu Kataryniarzy w Kielcach”, z okazji 

imprezy „Święto Kielc 2010” na kwotę: 20.000 zł. brutto. 

 27. Umowa z dnia 15.06.2010r. Nr W/Z/80/EKS/23/UM/820/2010 dot. zapewnienia nadzoru 

i koordynacji zasilania elektroenergetycznego w czasie Jarmarku Świętokrzyskiego i Święta 

Kielc 2010, na kwotę: 10.980,00 zł. brutto.  



28. Umowa zlecenie z dnia 08.06.2010r. Nr W/UMZLEC/196/EKS/48/UM/959/2010  

dot. zorganizowania koncertu zespołu „ARIANIE”, z okazji imprezy „Święto Kielc 2010”  

na kwotę: 4.200,00 zł. brutto.  

29. Umowa z dnia 08.06.2010r. Nr W/WB/69/EKS/46/UM/1030/2010 dot. umieszczenia 

specjalnego dodatku do „Echa Dnia” insertu (ulotki przygotowanej przez Urząd Miasta 

Kielce), reklamującej imprezę „Święto Kielc 2010” w ilości: 44000 egzemplarzy, na kwotę: 

5.368,00 zł. brutto.  

30. Umowa zlecenie z dnia 18.06.2010r. Nr W/UMZLEC/115/EKS/47/UM/861/2010  

dot. umieszczenia specjalnego dodatku do „Gazety Wyborczej” insertu (ulotki przygotowanej 

przez Urząd Miasta Kielce) reklamującej imprezę „Święto Kielc 2010” w ilości: 13000 

egzemplarzy, na kwotę: 2.267,98 zł. brutto.  

31. Umowa zlecenie z dnia 15.06.2010r. Nr W/UMZLEC/390/EKS/70/UM/1515/2010  

dot. wypożyczenia podestów scenicznych, wypożyczenia zadaszenia scenicznego, 

wypożyczenia aparatury oświetleniowej, wypożyczenia aparatury nagłaśniającej, realizacji 

dźwięku oraz transportu sprzętu scenicznego i aparatury muzycznej, na terenie Miasta Kielce, 

w ramach imprezy Święto Kielc 2010, w dniach 26,27 czerwca 2010r. w Kielcach, na kwotę: 

37.044,00 zł. brutto.  

32. Umowa o dzieło z dnia 09.06.2010r. Nr W/UMDZIEŁO/33/EKS/17/UM/793/2010  

dot. przygotowania scenariusza oraz poprowadzenia uroczystości wręczania nagród  

za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury  

w 2009 roku, na kwotę: 1.099,00 zł. brutto.  

33. Umowa z dnia 18.08.2010r. Nr W/WU/80/EKS/10/UM/1570/2010 dot. produkcji  

i wyemitowanie na antenie TVP Kielce filmu promującego uroczystość otwarcia Mostu 

Herbskiego w dniu 19 sierpnia 2010r. w Kielcach oraz produkcji i emisji zwiastunów 

promujących film z uroczystości otwarcia Mostu Herbskiego na antenie TVP Kielce  

w dniach: 13-16.09.2010r. na kwotę: 4.000,00 zł. brutto. 

34. Umowa zlecenie z dnia 08.09.2010r. Nr W/UMZLEC/381/EKS/65/UM/1453/2010  

dot. emisji 30 plansz zamieszczonych na antenie Regionalnej TVP Kielce przy zwiastunach 

promujących Program "Muzyczny Region", zawierających herb Miasta Kielce i adres strony 

internetowej, w terminie od 08.09.2010r. do 30.09.2010r. na kwotę: 2.318,00 zł. brutto. 

35. Umowa zlecenie z dnia 10.09.2010r. Nr W/UMZLEC/402/EKS/73/UM/1561/2010  

dot. druku 4 stronicowych dodatków do Echa Dnia, zawierających zdjęcia gmin biorących 

udział w imprezie Święto Małych Ojczyzn, wydawanych w dniach: 11 września 2010r.,  

18 września 2010r. i 25 września 2010r. oraz zakup i dystrybucję gazety Echo Dnia 

zawierających w/w dodatek prezentujący gminy z województwa świętokrzyskiego, w ilości 

po 8000 egzemplarzy na każdy weekend tj. 11.09.2010r., 18.09.2010r. i 25.09.2010r.,  

na kwotę: 25.245,47 zł. brutto.  

36. Umowa zlecenie z dnia 10.09.2010r. Nr W/UMZLEC/390/EKS/70/UM/1515/2010  

dot. wypożyczenia podestów scenicznych, wypożyczenia zadaszenia scenicznego, 

wypożyczenia aparatury nagłaśniającej, wypożyczenia aparatury oświetleniowej, transport 

sprzętu scenicznego i aparatury muzycznej na terenie Miasta Kielce, w ramach imprezy 

Święto Małych Ojczyzn, w dniach: 11 września 2010r., 12 września 2010r., 19 września 

2010r. oraz 26 września 2010r. w Kielcach, na kwotę: 28.000,00 zł. brutto.  



37. Umowa zlecenie z dnia 10.09.2010r. Nr W/UMZLEC/382/EKS/66/UM/1457/2010  

dot. zapewnienia nadzoru i koordynacji zasilania elektroenergetycznego, w czasie Święta 

Małych Ojczyzn, w dniach: 11-12 września 2010r. 18 i 19 września 2010r. oraz 25 i 26 

września 2010r. w Kielcach, na kwotę: 6.600,00 zł. brutto.  

38. Umowa o dzieło z dnia 10.09.2010r. Nr W/UMDZIEŁO/48/EKS/27/UM/1472/2010 dot. 

prowadzenia uroczystości oraz udział w pracach jury, w ramach Święta Małych Ojczyzn,  

w dniach: 11-12 września 2010r., 19 września 2010r. oraz 26 września 2010r. na Placu 

Artystów w Kielcach, na kwotę: 2.809,00 zł. brutto.  

39. Umowa o dzieło z dnia 10.09.2010r. Nr W/UMDZIEŁO/47/EKS/26/UM/1471/2010  

dot. ustalenia harmonogramu i scenariusza imprezy Święto Małych Ojczyzn oraz koordynacja 

przydzielenia straganów i koordynacja występów gmin prezentujących się na Święcie Małych 

Ojczyzn, w dniach: 11-12 września 2010r., 18 i 19 września 2010r. oraz 25 i 26 września 

2010r. na Placu Artystów w Kielcach, na kwotę: 2.804,00 zł. brutto.  

40. Umowa zlecenie z dnia 10.09.2010r. Nr W/UMZLEC/396/EKS/72/UM/1539/2010  

dot. przeprowadzenia prac porządkowych w związku ze Świętem Małych Ojczyzn, w dniach: 

11-12 września 2010r., 19 września 2010r. oraz 26 września 2010r. na odcinku  

ul. Sienkiewicza (od skrzyżowania z ul. Kapitulną do Mostku nad Silnicą) oraz na Placu 

Artystów w Kielcach, na kwotę: 24.000,00 zł. brutto. 

41. Umowa zlecenie z dnia 10.09.2010r. Nr W/UMZLEC/395/EKS/71/UM/1538/2010  

dot. używania straganów w czasie trwania Święta Małych Ojczyzn, w dniach: od 11.09.2010r. 

do 26.09.2010r., na kwotę: 9.250,00 zł. brutto.  

42. Umowy o dzieło z dnia 10.09.2010r Nr W/UMDZIEŁO/50/EKS/28/UM/1512/2010, oraz 

z dnia 10.09.2010r. Nr W/UMDZIEŁO/46/EKS/25/UM/1470/2010 dot. udziału w pracach 

jury w ramach Święta Małych Ojczyzn, w dniach: 11-12 września 2010r., 19 września 2010r. 

oraz 26 września 2010r. na Placu Artystów w Kielcach, na łączną kwotę: 944,00 zł brutto. 

43. Umowa o dzieło z dnia 26.10.2010r Nr W/UMDZIEŁO/62/EKS/33/UM/1651/2010  

dot. zorganizowania koncertu zespołu "Nocna Zmiana Bluesa" w dniu 04 listopada 2010r.  

w Sali bankietowej hotelu Łysogóry w Kielcach, w ramach współorganizacji XIII Konferencji 

im. F. Venuleta "Tytoń albo zdrowie", odbywającej się w dniach 4-5 listopada 2010r.  

w Kielcach, na kwotę: 4.950,00 zł. brutto. 

44. Umowa zlecenie z dnia 03.12.2011r. Nr W/UMZLEC/500/EKS/93/UM/1930/2010  

za obsługę konferansjerską gali, podczas wręczenia nagród „Skrzydła”, w dniu 03 grudnia 

2010r. w Hotelu Kongresowym w Kielcach, na kwotę: 6.200,00 zł. brutto. 

45. Umowa zlecenie z dnia 01.12.2010r. Nr W/UMZLEC/496/EKS/91/UM/1922/2010  

za zaprojektowanie i druk plakatów kolorowych – 100 szt., pocztówek promocyjnych –  

4000 egz. baner o wymiarach co najmniej 2 x 1m – 1 szt. oraz zapewnienie udziału 

następujących artystów i zespołów: The Natural Born Chillers z Poznania, Natural Beat Band 

/ Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Kielce, One / Kielce, Łódź, Kamp! z Łodzi, 

Rec+Abstract z Sopotu, Ms. No One / Tychy, Głogów, Automatik / Warszawa, Kielce, Letko 

z Kielc, w ramach organizacji festiwalu sztuki współczesnej p.n. „FIRMAMENT – Nowa 

Muzyka, Nowe Media” w dniach: 10 - 12 grudnia 2010r. w Kieleckim Centrum Kultury  

w Kielcach, na kwotę: 28.000,00 zł. brutto. 



46. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 11.02.2010r. Nr W/UKP/4/EKS/4/UM/338/2010  

na dostawę prac rzeźbiarskich na kwotę: 15.354,50 zł brutto. 

47. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 04.03.2010r. Nr W/UKP/7/EKS/7/UM/386/2010  

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

 

48. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 28.01.2010r. Nr W/UKP/1/EKS/1/UM/235/2010  

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

w okresie od 15 lutego 2010r. do 15 listopada 2010r. na kwotę: 73.200,00 zł. brutto. 

49. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 05.02.2010r. Nr W/UKP/5/EKS/5/UM/346/2010  

na dostawę 3500 szt. toreb papierowych z herbem miasta Kielce, na kwotę: 8.400,00 zł. 

brutto. 

  

50. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 29.01.2010r. Nr W/UKP/2/EKS/2/UM/303/2010,  

na dostawę magazynu pt. „Kielce – Wczoraj, Dziś, Jutro” w ilości: 8000 egzemplarzy w 

okresie od marca do grudnia 2010r. na kwotę: 60.000,00 zł. brutto. 

51. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 05.03.2010r. Nr W/UKP/9/EKS/9/UM/401/2010  

na dostawę T-shirtów z nadrukowanym logo turystycznym miasta Kielce i  napisem „56 Finał 

Mistrzostw Polski Juniorek w Piłce Ręcznej – Kielce 2010” w ilości: 160 szt. oraz smyczy  

z herbem miasta Kielce i napisem „KIELCE” w ilości: 200 szt. na kwotę: 2.976,80 zł. brutto. 

 

52. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 06.04.2010r. Nr W/UKP/17/EKS/15/UM/614/2010  

na dostawę 300 szt. znaczków metalowych z herbem Miasta Kielce, na kwotę: 2.799,90 zł. 

brutto.  

 

53. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 20.05.2010r. Nr W/UKP/21/EKS/18/UM/771/2010  

na dostawę 500 szt. notesów z herbem Miasta Kielce i napisem „KIELCE”, w kolorze 

niebieskim, na kwotę: 1.848,30 zł. brutto. 

54. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 12.07.2010r. Nr W/UKP/24/EKS/21/UM/1320/2010 na 

dostawę 13000 egzemplarzy kart pocztowych z projektami wybranymi w konkursie 

plastycznym pt. „Pocztówka z Kielc”, na kwotę: 13.000,00 zł. brutto. 

 

55. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 24.02.2010r. Nr W/UKP/6/EKS/6/UM/382/2010  

na dostawę 700 szt. przewodnika pn. „Śladami Cieni. Przewodnik po żydowskich Kielcach” 

oraz 200 szt. przewodnika pn.”SZTETL” na kwotę: 23.500,00 zł. brutto. 

56. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 17.03.2010r. Nr W/UKP/10/EKS/10/UM/453/2010  

na dostawę 200 szt. albumu pt. „Kielce. Historia – Kultura – Sztuka”, na kwotę: 11.500,00 zł. 

brutto.  

 

57. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 10.05.2010r. Nr W/UKP/20/EKS/17/UM/760/2010  

na dostawę 500 szt. albumu pt. „Kielce – Nasza Duma”, na kwotę: 17.000,00 zł. brutto.  

 

58. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 28.07.2010r. Nr W/UKP/22/EKS/19/UM/1302/2010  

na dostawę 1000 szt. albumu pt. „Kielce Kwadrat”, na kwotę: 80.000,00 zł. brutto 

 

 



59. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 12.08.2010r. Nr W/UKP/25/EKS/22/UM/1370/2010  

na dostawę 150 szt. koszulek bawełnianych z nadrukowanym logo turystycznym Miasta 

Kielce, na kwotę: 2.196,00 zł. brutto. 

60. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 24.09.2010r. Nr W/UKP/27/EKS/23/UM/1558/2010  

za zakup 280 egzemplarzy katalogu z projektami wybranymi w konkursie fotograficznym pt. 

„Kieleckie Inaczej 2010”, na kwotę: 7.000,00 zł. brutto. 

61. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 01.12.2010r. Nr W/UKP/34/EKS/28/UM/1923/2010  

za zakup 1000 egzemplarzy albumu pt. "Kielecki Teatr Tańca - 15 lat", na kwotę: 18.000,00 

zł. brutto. 

 


