
Umowy zawarte w 2011 roku: 
 
 

1. Umowa zlecenie z dnia 28 kwietnia 2011r Nr W/UMZLEC/122/EKS/57/UM/1075/2011  

dot. wykonania sześciominutowego pokazu ogni sztucznych z podkładem 

muzycznym w dniu 26 czerwca 2011r., z okazji imprezy „Święto Kielc 2011”,  

na kwotę: 18.450,00 zł. brutto. 

2. Umowa zlecenie z dnia 12 maja 2011r. Nr W/UMZLEC/97/EKS/41/UM/839/2011 

dot. wydania w dniu 15 czerwca 2011r. dziennika ogólnopolskiego Rzeczpospolita  

z dodatkiem pt. Siedem kilometrów do Raju, z okazji organizacji imprezy „Święto Kielc 

2011”, na kwotę: 17.354,70 zł. brutto. 

3. Umowa zlecenie z dnia 03 czerwca 2011r. Nr W/UMZLEC/99/EKS/42/UM/885/2011 

dot. zamieszczenia specjalnego dodatku do „Gazety Wyborczej" - insertu 

reklamującego imprezę „Święto Kielc 2011", na kwotę: 2.214,00 zł. brutto. 

4. Umowa zlecenie z dnia 20 maja 2011r. Nr W/UMZLEC/102/EKS/45/UM/909/2011  

dot. opracowania projektu plakatu i ulotek informacyjnych, z okazji organizacji 

imprezy „Święto Kielc 2011”, na kwotę: 2.214,00 zł. brutto. 

5.  Umowa zlecenie z dnia 30 maja 2011r. Nr W/UMZLEC/100/EKS/43/UM/886/2011 

dot. zamieszczenia dodatku do „Echa Dnia" - insertu reklamującego imprezę  

„Święto Kielc 2011", na kwotę: 5.166,00 zł. brutto. 

6. Umowa zlecenie z dnia 21 czerwca 2011r Nr W/UMZLEC/127/EKS/58/UM/1121/2011 

dot. zapewnienia ochrony fizycznej imprez odbywających się w dniach: 24,25,26 

czerwca 2011r., z okazji imprezy „Święto Kielc 2011”, na terenie Miasta Kielce,  

na kwotę: 18.365,87 zł. brutto. 

7. Umowa zlecenie z dnia 24 czerwca 2011r Nr W/UMZLEC/114/EKS/55/UM/1043/2011 

dot. zapewnienia aparatury nagłaśniającej, oświetleniowej, nagłośnienia, 

profesjonalnych scen z zadaszeniem, realizację dźwięku FOH + monitory sceniczne, 

podestów scenicznych oraz fachowej pomocy technicznej, w ramach organizacji 

imprez odbywających się w dniach: 25,26 czerwca 2011r., z okazji imprezy  

„Święto Kielc 2011”, na terenie Miasta Kielce, na kwotę: 55.534,50 zł. brutto. 

8. Umowa zlecenie z dnia 31 stycznia 2011r. Nr W/UMZLEC/49/EKS/25/UM/450/2011, 

dot. opracowania projektu i przygotowania do druku następujących materiałów 

graficznych tj.: zaproszeń, w ilości: 900 szt., wkładek w kolorze ecru z nadrukiem 

okolicznościowym, dołączonych do całego nakładu zaproszeń, kopert w kolorze ecru, 

dołączonych do całego nakładu w/w zaproszeń, przygotowanych w związku  

z organizacją uroczystości pod nazwą „Nagrody Miasta Kielce”, na kwotę: 4.995,00 zł. 

brutto. 



9. Umowa o dzieło z dnia 08 lutego 2011r. Nr W/UMDZ/4/EKS/4/UM/403/2011  

dot. wykonania 11 egzemplarzy mosiężnych statuetek pn. „Nagroda Miasta Kielce”,  

na kwotę: 5.610,00 zł. brutto. 

10. Umowa o dzieło z dnia 02 lutego 2011r. Nr W/UMDZ/1/EKS/1/UM/315/2011,  

dot. przygotowania scenariusza, montażu i realizacji 11 filmów 30 sekundowych 

przedstawiających sylwetki laureatów oraz prowadzenie uroczystości z okazji 

wręczenia „Nagród Miasta Kielce”, na kwotę: 3.300,00 zł. brutto. 

11. Umowa zlecenie z dnia 14 lutego 2011r. Nr W/UMZLEC/47/EKS/23/UM/440/2011 

dot. zorganizowania koncertu zespołu "Raz, Dwa, Trzy" w ramach uroczystości  

pn. „Nagrody Miasta Kielce" w dniu 02.03.2011r. w Kieleckim Centrum Kultury  

w Kielcach, na kwotę: 27.615,00 zł. brutto. 

12. Umowa zlecenie z dnia 21 lutego 2011r. Nr W/UMZLEC/52/EKS/28/UM/478/2011 

dot. przygotowania i obsługi bankietu dla 200 osób po uroczystości wręczenia 

„Nagród Miasta Kielce”, w dniu 02 marca 2011 w Kieleckim Centrum Kultury  

w Kielcach, na kwotę: 11.820,00 zł. brutto. 

13. Umowa zlecenie z dnia 08 lutego 2011r. Nr W/UMZLEC/26/EKS/9/UM/178/2011  

dot. zorganizowania koncertu Kabaretu Skeczów Męczących, połączonego  

z nagraniem płyty DVD, organizowanego w dniu 12 lutego 2011r. w Kieleckim 

Centrum Kultury w Kielcach, na kwotę: 50.000,00 zł. brutto. 

14. Umowy z dnia 07 stycznia 2011r. Nr W/WU/4/EKS/1/UM/25/2011, z dnia  

01 kwietnia 2011r. Nr W/WU/38/EKS/10/UM/793/2011, z dnia 01 lipca 2011r.  

Nr W/WU/64/EKS/17/UM/1164/2011 oraz z dnia 06 października 2011r.  

Nr W/WU/100/EKS/26/UM/1871/2011 dot. montażu 4 filmów informacyjnych  

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: 

47.970,00 zł. brutto. 

15. Umowa zlecenie z dnia 21 stycznia 2011r Nr W/UMZLEC/25/EKS/8/UM/177/2011 

dot. wykonania programu artystycznego – koncertu Mietka Szcześniaka z zespołem, 

w ramach organizacji kolęd pod hasłem „Prosto z serca", organizowanego w dniu  

30 stycznia 2011r. w Rzymsko – Katolickiej Parafii p.w. Św. Wojciecha w Kielcach,  

na kwotę: 10.024,50 zł. brutto. 

16. Umowa zlecenie z dnia 16 lutego 2011r Nr W/UMZLEC/50/EKS/26/UM/456/2011, 

dot. zapewnienia nagłośnienia, oświetlenia i obsługi muzycznej w ramach 

współorganizacji gali pn. „Lekarz Roku 2010", w dniu 25.02.2011r. w hotelu Łysogóry 

w Kielcach, na kwotę: 2.934,00 zł. brutto. 



17. Umowa zlecenie z dnia 16 lutego 2011r. Nr W/UMDZ/7/EKS/5/UM/457/2011  

dot. przygotowania scenariusza oraz prowadzenie gali finałowej pn. „Lekarz Roku 

2010", w dniu 25.02.2011r. w hotelu Łysogóry w Kielcach na kwotę: 1.200,00 zł. 

brutto. 

18. Umowa zlecenie z dnia 21 lutego 2011r. Nr W/UMZLEC/51/EKS/27/UM/477/2011  

dot. zapewnienia dwóch 2-osobowych pokoi oraz zapewnienia Sali konferencyjnej  

w ramach współorganizacji w dniu 25 lutego 2011 roku w hotelu Łysogóry w Kielcach 

plebiscytu pn. „Lekarz Roku 2010", na kwotę: 4.900,00 zł. brutto. 

19. Umowa zlecenie z dnia 28 lutego 2011r. Nr W/UMZLEC/55/EKS/30/UM/547/2011  

dot. rezerwacji sali w hotelu Kongresowym w Kielcach, w ramach współorganizacji 

plebiscytu pn. „Kobieta Przedsiębiorcza 2010", w dniu 08 marca 2011r. w godz.  

8:00-21:00, na kwotę: 12.000,00 zł. brutto. 

20. Umowa zlecenie z dnia 07 marca 2011r. Nr W/UMZLEC/61/EKS/32/UM/631/2011 

dot. zakupu bezpłatnego dodatku do Echa Dnia zawierającego zdjęcia wszystkich 

uczniów klas gimnazjalnych z Miasta Kielce oraz województwa świętokrzyskiego,  

 w ramach akcji pod nazwą „Gimnazjaliści 2010/2011”, na kwotę: 2.576,03 zł. brutto. 

21. Umowa zlecenie z dnia 12 maja 2011r. Nr W/UMZLEC/101/EKS/44/UM/892/2011 

dot. zorganizowania wycieczki do Chorzowa w dniu 17.05.2011r., dla uczniów 

„Najsympatyczniejszej Klasy Gimnazjalnej 2010/2011”, na kwotę: 3.423,75 zł. brutto. 

22. Umowa zlecenie z dnia 16 marca 2011r. Nr W/UMZLEC/67/EKS/33/UM/675/2011 

dot. zakupu bezpłatnego dodatku do Echa Dnia zawierającego zdjęcia wszystkich 

uczniów klas maturalnych z Miasta Kielce oraz województwa świętokrzyskiego,  

w ramach akcji pod nazwą „Maturzyści 2010/2011”, na kwotę: 3.147,24 zł. brutto. 

23. Umowa zlecenie z dnia 20 maja 2011r. Nr W/UMZLEC/103/EKS/46/UM/915/2011  

dot. wykonania usługi polegającej na zorganizowaniu przejażdżek konnych  

wraz z podstawami nauki jazdy konnej dla „Najsympatyczniejszej Klasy Maturalnej 

2010/2011”, w dniu 27 maja 2011r. w Kielcach, na kwotę: 2.850,00 zł. brutto. 

24. Umowa o dzieło z dnia 28 kwietnia 2011r. Nr W/UMDZ/18/EKS/4/UM/934/2011 

dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu głosowania polegającego  

na liczeniu kuponów oddanych głosów, w ramach plebiscytu „Belfer Roku” w dniu  

26 maja 2011r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, na kwotę: 444,00 zł. 

brutto. 

 

 



25. Umowa zlecenie z dnia 28 kwietnia 2011r. Nr W/UMDZ/15/EKS/2/UM/877/2011 

dot. wykonania wokalnej oprawy podczas finałowej Gali „Belfer Roku” w dniu  

26 maja 2011r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, na kwotę: 3.200,00 zł. 

brutto. 

26. Umowa o dzieło z dnia 21 kwietnia 2011r. Nr W/UMDZ/28/EKS/20/UM/765/2011 

dot. opracowania scenariusza oraz prowadzenie gali finałowej Gali „Belfer Roku”  

w dniu 26 maja 2011r. na kwotę: 660,00 zł. brutto. 

27. Umowa o dzieło z dnia 13 kwietnia 2011r. Nr W/UMDZ/27/EKS/19/UM/750/2011 

dot. opracowania scenariusza oraz prowadzenie spotkania z reżyserem Grzegorzem 

Braunem filmu pt. „Eugenika - w imię postępu", w dniu 13 kwietnia 2011 roku,  

na kwotę: 700,00 zł. brutto. 

28. Umowa o dzieło z dnia 13 kwietnia 2011r. Nr W/UMDZ/11/EKS/1/UM/749/2011 

dot. prelekcji w ramach spotkania autorskiego z reżyserem filmu „Eugenika - w imię 

postępu", w dniu 13 kwietnia 2011 roku, na kwotę: 1.300,00 zł. brutto. 

29. Umowa o dzieło z dnia 15 kwietnia 2011r. Nr W/UMDZ/24/EKS/16/UM/746/2011 

dot. wykonania koncertu gitarowego w dniu 18 maja 2011 roku w KCK w Kielcach,  

w ramach koncertu pt. „Jazz kocha gitarę klasyczną" podczas III Ogólnopolskiego 

Festiwalu i Konkursu Gitarowego GITARA VIVA, na kwotę: 1.700,00 zł. brutto. 

30. Umowy o dzieło z dnia 15 kwietnia 2011r. Nr W/UMDZ/25/EKS/17/UM/747/2011, 

z dnia 15 kwietnia 2011r. Nr W/UMDZ/23/EKS/15/UM/745/2011, z dnia 15 kwietnia 

2011r. W/UMDZ/26/EKS/18/UM/748/2011 dot. wykonania koncertu na violi  

da gamba w dniu 16 maja 2011 roku w Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach,  

w ramach III Ogólnopolskiego Festiwalu i Konkursu Gitarowego GITARA VIVA,  

na kwotę: 3.300,00 zł. brutto. 

31. Umowy o dzieło z dnia 17 maja 2011r. Nr W/UMDZ/43/EKS/27/UM/864/2011,  

z dnia 17 maja 2011r. Nr W/UMDZ/38/EKS/22/UM/857/2011, z dnia 17 maja 2011r. 

Nr W/UMDZ/42/EKS/26/UM/863/2011, z dnia 17 maja 2011r.  

Nr W/UMDZ/45/EKS/29/UM/876/2011 oraz z dnia 17 maja 2011r.  

Nr W/UMDZ/40/EKS/24/UM/860/2011 dot. wykonania koncertu pianistycznego 

podczas Koncertu Inaugurującego „IV. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny  

im. Maurycego Moszkowskiego”, w dniu 19 maja 2011r. w Kieleckim Centrum Kultury  

w Kielcach, na kwotę: 11.700,00 zł. brutto. 

 

 



32. Umowa o dzieło z dnia 17 maja 2011r. Nr W/UMDZ/41/EKS/25/UM/862/2011  

dot. przygotowania scenariusza oraz prowadzenie Koncertu Inaugurującego  

„IV. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Maurycego Moszkowskiego”, w dniu  

19 maja 2011r. w Kieleckim Centrum Kultury w Kielcach na kwotę: 1.000,00 zł. brutto.  

33. Umowa zlecenie z dnia 17 maja 2011r. Nr W/UMZLEC/96/EKS/40/UM/831/2011 

dot. zapewnienia występu kabaretowo - artystycznego oraz prowadzenie konkursu 

finałowego „Miss Polonia Ziemi Świętokrzyskiej 2011” w dniu 22 maja 2011r.  

w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, na kwotę: 6.500,00 zł. brutto.  

34. Umowa zlecenie z dnia 27 kwietnia 2011r.  

Nr W/UMZLEC/94/EKS/38/UM/807/2011, za zapewnienie telebimu, aparatury 

nagłaśniającej, realizację dźwięku, które posłużyły do przekazania transmisji 

telewizyjnej z uroczystości beatyfikacyjnych Jana Pawła II w dniu: 01 maja 2011r.  

z Watykanu na Placu Jana Pawła II przy Bazylice Katedralnej w Kielcach, na kwotę: 

12,546,00 zł. brutto. 

35. Umowa zlecenie z dnia 08 czerwca 2011r.  

Nr W/UMZLEC/104/EKS/47/UM/922/2011 dot. promocji Miasta Kielce  

w VII Plebiscycie pod nazwą EURO-GMINA 2010/2011, którego celem była promocja  

i reklama osiągnięć najlepszych jednostek samorządowych województwa 

świętokrzyskiego w 2010/2011 roku, który odbył się w dniu 10.06.2011r.  

w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach oraz zamieszczenie informacji  

o uczestnictwie Prezydenta Miasta Kielce w specjalnym dodatku poświęconym 

plebiscytowi, który został dołączony do jednego z wydań Echa Dnia w dniu 

14.06.2011r. w nakładzie 48.000 egzemplarzy, na kwotę: 2.460,00 zł. brutto. 

36. Umowa zlecenie z dnia 15 czerwca 2011r.  

Nr W/UMZLEC/118/EKS/56/UM/1058/2011 dot. ochrony 13 Edycji Świętokrzyskiego 

Festiwalu Flap Style Obecność HASARAPASA, w dniu 17 czerwca 2011r.  

w Bazie Zbożowej w Kielcach, na kwotę: 2.100,00 zł. brutto.  

37. Umowy o dzieło z dnia 14 stycznia 2011r. Nr W/UMDZ/3/EKS/3/UM/327/2011,  

z dnia 07 kwietnia 2011r. Nr W/UMDZ/29/EKS/21/UM/781/2011, z dnia 01 lipca 

2011r. Nr W/UMDZ/63/EKS/31/UM/1144/2011 oraz z dnia 04 października 2011r.  

Nr W/UMDZ/95/EKS/32/UM/1862/2011 dot. przygotowania materiałów filmowych 

przeznaczonych do zamieszczenia w ITV Kielce, promujących wydarzenia kulturalne, 

społeczne i gospodarcze Kielc, na łączną kwotę: 30.720,00 zł. brutto. 

 



38. Umowy o dzieło z dnia 20 stycznia 2011r. Nr W/UMDZ/2/EKS/2/UM/316/2011,  

z dnia 07 kwietnia 2011r. Nr W/UMDZ/22/EKS/14/UM/744/2011, z dnia 01 lipca 2011r 

Nr W/UMDZ/62/EKS/30/UM/1141/2011 oraz z dnia 12 października 2011r.  

Nr W/UMDZ/96/EKS/33/UM/1863/2011 dot. przygotowania  animacji komputerowych, 

które zostały wyświetlone na ekranie diodowym witacza 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, będącego własnością Miasta Kielce, na kwotę: 8.400,00 zł. 

brutto. 

39. Umowa licencyjna z dnia 17 lutego 2011r. Nr W/WB/80/EKS/64/UM/711/2011 

dot. udzielenia odpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z utworów muzyczno – 

ilustracyjnych, w materiałach informacyjnych i reklamowych promujących Miasto 

Kielce, w tym min. na stronie internetowej www.itv.kielce.eu, spotach telewizyjnych  

i radowych, telebimach, płytach CD/DVD, na kwotę: 3.075,00 zł brutto. 

40. Umowa zlecenie z dnia 11 marca 2011r. Nr W/UMZLEC/85/EKS/34/UM/721/2011 

dot. produkcji i wyemitowania na antenie TVP Kielce S.A., 12 programów z cyklu 

„Kieleckie Portrety Filmowe” oraz produkcji i emisji 5 zwiastunów promujących  

każdy kolejny odcinek Programu z cyklu „Kieleckie Portrety Filmowe”, na antenie  

TVP Kielce S.A., na kwotę: 60.000,00 zł. brutto. 

41. Umowa zlecenie z dnia 01 czerwca 2011r.  

Nr W/UMZLEC/561/EKS/310/UM/2138/2011 dot. przeprowadzenia aktualizacji 

serwisu informacyjnego Urzędu Miasta Kielce, na kwotę: 24.600,00 zł brutto.  

42. Umowa zlecenie z dnia 29 czerwca 2011r.  

Nr W/UMZLEC/137/EKS/62/UM/1240/2011 dot. zakupu i bezpłatnej dystrybucji 

dodatku do Echa Dnia zawierającego zdjęcia wszystkich wykonawców/autorów 

muzycznych biorących udział w plebiscycie Świętokrzyskich Nagród Muzycznych  

pod nazwą „Muzyczne Scyzoryki 2011” oraz zawierającego informacje na temat 

odnowionego Placu Rynku, który ukazał się w Czwartek 30.06.2011r. w ilości:  

8.400 egzemplarzy na kwotę: 4.998,08 zł. brutto.  

43. Umowa z dnia 22 lipca 2011r. Nr W/WU/71/EKS/18/UM/1225/2011 dot. rejestracji 

telewizyjnej Koncertu Galowego Laureatów „38. Harcerskiego Festiwalu Kultury 

Młodzieży Szkolnej” w dniu 23 lipca 2011 roku w Amfiteatrze na Kadzielni w Kielcach 

w godz. 19.00-22.30, na kwotę: 20.000,00 zł. brutto. 

 

http://www.itv.kielce.eu/


44. Umowa zlecenie z dnia 11 lipca 2011r Nr W/UMZLEC/131/EKS/59/UM/1163/2011 

dot. wykonania usługi zakwaterowania w okresie od 11 lipca 2011r. do 24 lipca 2011r. 

w Domach Studenta Politechniki Świętokrzyskiej: BARTEK, ASYSTENT, FILON  

dla uczestników „38. Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej”, na kwotę: 

40.000,00 zł. brutto. 

45. Umowa zlecenie z dnia 25 lipca 2011r Nr W/UMZLEC/140/EKS/64/UM/1268/2011 

dot. zapewnienia transportu dla 80 harcerzy 2 autokarami, na następującej trasie: 

Kielce – Kristianstad (Szwecja) – Kielce, w związku ze współorganizacją wyjazdu 

reprezentacji harcerzy Chorągwi Kieleckiej na 22 JAMBOREE – Światowy Zlot 

Skautów, organizowany w dniach: 27 lipca – 07 sierpnia 2011r. w Kristianstad  

w Skanii w Szwecji, na kwotę: 14.000,00 zł. brutto. 

46. Umowa licencyjna z dnia 06 września 2011r.  

Nr W/WB/124/EKS/91/UM/1616/2011 dot. udzielenia odpłatnej i niewyłącznej licencji 

na przekazanie praw do publicznego wyświetlenia w postaci prezentacji 

multimedialnej na 2-óch ekranach typu LED, na Parkingu Wielopoziomowym  

przy Placu Konstytucji 3 – Maja w Kielcach, kolekcji 50 szt. zdjęć fotograficznych 

autorstwa Czesława Czaplińskiego i Seana Madden’a p.t. „Atak na demokrację”  

w związku z obchodami 10. rocznicy ataku terrorystycznego na World Trade Center  

w Nowym Yorku, na kwotę: 5.227,50 zł. brutto. 

47. Umowa zlecenie z dnia 23 września 2011r.  

Nr W/UMZLEC/379/EKS/289/UM/1704/2011 dot. produkcji i wyemitowania na antenie 

TVP Kielce S.A., 5 programów z cyklu „Kieleckie Portrety Filmowe” oraz produkcji  

i emisji 5 zwiastunów promujących każdy kolejny odcinek Programu z cyklu „Kieleckie 

Portrety Filmowe”, na antenie TVP Kielce S.A., na kwotę: 25.000,00 zł. brutto. 

48. Umowa o dzieło z dnia 04 października 2011r.  

Nr W/UMDZ/38/EKS/8/UM/1888/2011 dot. zorganizowania i prowadzenia  

5 jednogodzinnych spotkań artystycznych w ramach akcji pod nazwą „Pierwszaki 

2011/2012 – zdrowo i bezpiecznie do szkoły", w dniach: 05.10.2011r. w Galerii Echo, 

07.10.2011r. w Sali Koncertowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach  

oraz 19.10.2011r., w Sali Koncertowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach,  

na kwotę: 12.000,00 zł. brutto. 

49. Umowa zlecenie z dnia 23 września 2011r.  

Nr W/UMZLEC/559/EKS/308/UM/2118/2011 dot. opracowania graficznego i publikacji 

reklamy promującej Miasto Kielce, w dodatku „MAŁA OJCZYZNA”, który zostanie 

dołączony do gazety „Echo Dnia” w wydaniu na Kielce i Powiat Kielecki w dniu  



25 listopada 2011r. oraz prezentacji w/w reklamy na portalu internetowym  

„Echo Dnia” (www.echodnia.eu/swietokrzyskie), w terminie od 25 listopada 2011r.  

do 27 grudnia 2011r., na kwotę: 2.000,00 zł. brutto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie


DOSTAWY 
 
 

1. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 08 lutego 2011r. Nr W/UKP/4/EKS/4/UM/408/2011,  

dot. zakupu 11 szt. złotych spinek pn. „Nagroda Miasta Kielce”, na kwotę: 6.050,00 zł. 

brutto. 

2. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 07 lutego 2011r. Nr W/UKP/5/EKS/5/UM/438/2011, 

dot. zakupu prac rzeźbiarskich z widokami Miasta Kielce, na kwotę: 15.999,87 zł. 

brutto. 

3. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 17 marca 2011r.  

Nr W/UKP/13/EKS/12/UM/762/2011 dot. zakupu 3000 szt. toreb papierowych  

z herbem Miasta Kielce, na kwotę: 8.220,00 zł. brutto. 

4. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 31.01.2011r. Nr W/UKP/2/EKS/2/UM/314/2011, 

dot. zakupu informatora kulturalnego Wici. Info z logo Miasta Kielce, w ilości:  

12000 egzemplarzy, w okresie od lutego do grudnia 2011r. wraz z jego kolportażem 

na terenie Miasta Kielce, na kwotę: 73.800,00 zł. brutto. 

5. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 01 lutego 2011r. Nr W/UKP/8/EKS/8/UM/521/2011,  

dot. zakupu: 1000 szt. przewodnika pn. „Śladami Cieni. Przewodnik po żydowskich 

Kielcach”, w następujących ilościach i wersjach językowych (400 szt. – w wersji 

językowej angielskiej, 400 szt. – w wersji językowej polskiej, 200 szt. – w wersji 

językowej niemieckiej); 600 szt. przewodnika pn. „SZTETL. Śladami żydowskich 

miasteczek. Działoszyce- Pińczów – Chmielnik – Szydłów – Chęciny”,  

w następujących ilościach i wersjach językowych (400 szt. – w wersji językowej 

polskiej, 200 szt. – w wersji językowej niemieckiej); 500 szt. „Mapy Miejsc żydowskich 

w Polsce”, w wersji językowej polskiej, niemieckiej i angielskiej, na kwotę:  

45.500,00 zł. brutto. 

6. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 02 lutego 2011r. Nr W/UKP/3/EKS/3/UM/337/2011,  

dot. zakupu 50 egzemplarzy albumu dokumentacyjnego pt. „Zbrodnia Katyńska  

na mieszkańcach Kielecczyzny”, autorstwa Marka Jończyka, na kwotę: 3.202.50 zł. 

brutto. 

7. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 04 marca 2011r.  

Nr W/UKP/10/EKS/10/UM/593/2011 dot. zakupu magazynu pt. „Kielce - wczoraj, dziś, 

jutro”, z herbem Miasta Kielce, wraz z zamieszczonymi publikacjami promującymi 

Miasto Kielce, (edycja artykułów w języku polskim i angielskim), w ilości:  

8000 egzemplarzy, w okresie od marca do grudnia 2011r. wraz z jego kolportażem  

w urzędach, kieleckich uczelniach, targach turystycznych i hotelach na terenie Miasta 

Kielce, na kwotę: 60.000,00 zł. brutto. 



8. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 26 kwietnia 2011r.  

Nr W/UKP/15/EKS/14/UM/779/2011 dot. zakupu 500 egzemplarzy albumu pt. „Kielce 

Kwadrat”, na kwotę: 40.000,00 zł. brutto. 

9. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 22 kwietnia 2011r.  

Nr W/UKP/14/EKS/13/UM/771/2011 dot. zakupu 1000 egzemplarzy albumu  

pt. „Pamięci Polskiej Golgoty Wschodu - Katyń 1940, Smoleńsk 2010”, na kwotę: 

78.750,00 zł. brutto. 

10. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 15 lipca 2011r.  

Nr W/UKP/23/EKS/19/UM/1232/2011 dot. zakupu 100 egz. książki Anny Grupińskiej  

i Joanny Wawrzyniak pt. „Buntownicy. Polskie lata 70. i 80.", na kwotę: 12.000,00 zł. 

brutto. 

11. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 22 lipca 2011r.  

Nr W/UKP/26/EKS/22/UM/1266/2011 dot. zakupu 13.846 egzemplarzy kart 

pocztowych z projektami wybranymi w II edycji Konkursu Plastycznego  

pn. „Pocztówka z Kielc", na kwotę: 8.999,90 zł. brutto. 

12. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 22 lipca 2011r.  

Nr W/UKP/33/EKS/28/UM/1696/2011 dot. zakupu 250 egzemplarzy katalogu  

z projektami fotograficznymi wybranymi w VII edycji konkursu fotograficznego  

pt. „Kieleckie Inaczej 2011”, na kwotę: 7.000,00 zł. brutto. 

13. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 15 lipca 2011r.  

Nr W/UKP/22/EKS/18/UM/1219/2011 dot. zakupu 400 szt. koszulek bawełnianych  

z nadrukowanym logo turystycznym Miasta Kielce, na kwotę: 4.821,60 zł. brutto. 

14. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 18 lipca 2011r.  

Nr W/UKP/21/EKS/17/UM/1218/2011 dot. zakupu 300 szt. toreb reklamowych  

z nadrukowanym logo turystycznym Miasta Kielce, na kwotę: 5.239,80 zł. brutto. 

15. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 29 września 2011r.  

Nr W/UKP/35/EKS/30/UM/1787/2011 dot. zakupu 200 egzemplarzy albumu  

pt. „Kielce Kwadrat”, na kwotę: 16.590,00 zł. brutto. 

16. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 29 września 2011r.  

Nr W/UKP/36/EKS/31/UM/1788/2011 dot. zakupu 100 kompletów reprintu  

ks. Jana Wiśniewskiego pt. „Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek”, 

składający się z 15 tomów każdy z kompletów, na kwotę: 31.500,00 zł. brutto. 

17. Umowa kupna – sprzedaży z dnia 27 grudnia 2011r.  

Nr W/UKP/43/EKS/32/UM/2155/2011 dot. zakupu 200 szt. teczek konferencyjnych  

oraz 200 szt. pamięci USB z tłoczonym herbem Miasta Kielce i napisem KIELCE,  

na kwotę: 15.008,46 zł. brutto. 


