
Umowy zawarte w 2012 roku:  
 

 

 

1. Umowa o dzieło z dnia 20 czerwca 2012r. Nr W/UM DZIEŁO/10/EKS/5/UM/974/2012 

dot. opracowania scenariusza oraz prowadzenia uroczystości z okazji wręczania 

nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania  

i ochrony kultury za 2011 rok w Państwowej Szkole Muzycznej w Kielcach na kwotę: 

1.099,00 zł. brutto. 

2. Umowa zlecenie z dnia 25 czerwca 2012r. Nr W/UMZLEC/85/EKS/27/UM/930/2012 

dot. przygotowania i wykonania koncertu podczas uroczystości wręczenia nagród  

za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 

kultury za 2011 rok w Państwowej Szkole Muzycznej w Kielcach na kwotę: 6.000,00 

zł. brutto. 

3. Umowa zlecenie z dnia 21 maja 2012r. Nr W/UMZLEC/90/EKS/30/UM/980/2012  

dot. zapewnienia ochrony i zabezpieczenia imprez plenerowych odbywających  

się na terenie Miasta Kielce w dniach: 29,30.06 i 01.07.2012r. z okazji „Święta Kielc 

2012” na kwotę: 27.802,50 zł. brutto. 

4. Umowa zlecenie z dnia 22 maja 2012r. Nr W/UMZLEC/86/EKS/28/UM/958/2012  

dot. umieszczenia specjalnego dodatku do „Echa Dnia” - insertu przygotowanego 

przez Urząd Miasta Kielce reklamującego imprezę „Święto Kielc 2012” na kwotę: 

4.649,40 zł. brutto. 

5. Umowa zlecenie z dnia 22 maja 2012r. Nr W/UMZLEC/84/EKS/26/UM/912/2012  

dot. umieszczenia 3 całostronicowych reklam zapowiadających imprezę „Święto Kielc 

2012” w bezpłatnym tygodniku „Kielce Plus” i plakatu promującego imprezę „Święto 

Kielc 2012” na czwartej okładce tygodnika oraz wyemitowania 30 spotów o długości 

30 sekund zapowiadających imprezę „Święto Kielc 2012” na antenie Radia Plus  

w Kielcach na kwotę: 5.535,00 zł. brutto. 

6. Umowa zlecenie z dnia 11 czerwca 2012r. Nr W/UMZLEC/76/EKS/18/UM/883/2012 

dot. wydrukowania materiałów graficznych reklamujących imprezę „Święto Kielc 

2012” tj. 500 egz. plakatu, 400 egz. zaproszeń, 21 egz. dyplomów oraz 50.000 egz. 

programów na kwotę: 22.750,08 zł. brutto. 

7. Umowa najmu z dnia 11 czerwca 2012r. Nr W/UN/1/EKS/1/UM/959/2012 dot. najmu 

17 szt. straganów oraz 1 szt. ogródka kawiarnianego wraz z wyposażeniem w skład, 

którego wchodzą: 10 szt. stołów i 20 szt. ław wykonanych z litego drewna w ramach 

imprezy „Święto Kielc 2012” na kwotę: 7.600,00 zł. brutto. 

8. Umowa zlecenie z dnia 28 czerwca 2012r. Nr W/UMZLEC/74/EKS/17/UM/881/2012 

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: 29.06.-01.07.2012r. z okazji „Święta Kielc 2012” 

na kwotę: 65.928,00 zł. brutto. 



9. Umowa zlecenie z dnia 04 czerwca 2012r. Nr W/UMZLEC/83/EKS/25/UM/907/2012 

dot. zapewnienia nadzoru i koordynacji zasilania elektroenergetycznego w czasie 

Jarmarku Świętokrzyskiego oraz obchodów imprezy „Święto Kielc 2012” w dniach: 

29.06-01.07.2012r. na kwotę: 8.856,00 zł. brutto. 

10. Umowa o dzieło z dnia 20 lutego 2012r. Nr W/UMDZIEŁO/4/EKS/4/UM/439/2012  

dot. wykonania 11 materiałów filmowych (zdjęcia fotograficzne i montaż) nie krótszych 

niż 1 min. i nie dłuższych niż 2 min. przeznaczonych do zamieszczenia na ekranie 

projekcyjnym na Dużej Scenie Kieleckiego Centrum Kultury w Kielcach w dniu  

21 lutego 2012r. prezentujących sylwetki osób nagrodzonych przez Prezydenta 

Miasta Kielce w ramach uroczystości pod nazwą „Nagrody Miasta Kielce za 2011 rok” 

na kwotę: 1.099,00 zł. brutto. 

11. Umowa zlecenie z dnia 10 lutego 2012r. Nr W/UMZLEC/32/EKS/7/UM/428/2012  

dot. zorganizowania koncertu Grzegorza Turnaua i Jacka Królika, podczas 

uroczystości wręczenia „Nagród Miasta Kielce za 2011 rok” w dniu 21 lutego 2012r.  

w Kieleckim Centrum Kultury w Kielcach na kwotę: 18.450,00 zł. brutto. 

12. Umowa zlecenie z dnia 20 lutego 2012r. Nr W/UMZLEC/33/EKS/8/UM/431/2012  

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

„Nagród Miasta Kielce za 2011 rok” w dniu 21 lutego 2012r. w Kieleckim Centrum 

Kultury w Kielcach na kwotę: 11.800,00 zł. brutto. 

13. Umowa o dzieło z dnia 06 lutego 2012r. Nr W/UMDZIEŁO/3/EKS/3/UM/438/2012 

dot. wykonania 11 egzemplarzy statuetek pn. „Nagroda Miasta Kielce” na kwotę: 

5.830,00 zł. brutto. 

14. Umowa o dzieło z dnia 16 lutego 2012r. Nr W/UMDZIEŁO/2/EKS/2/UM/437/2012  

dot. przygotowania scenariusza oraz prowadzenia uroczystości z okazji wręczenia 

„Nagród Miasta Kielce za 2011 rok” w dniu 21 lutego 2012r. w Kieleckim Centrum 

Kultury w Kielcach na kwotę: 1.500,00 zł. brutto. 

15. Umowa zlecenie z dnia 12 grudnia 2012r.  

Nr W/UMZLEC/143/EKS/55/UM/1499/2012 dot. wykonania w dniu 13 grudnia 2012r. 

prac związanych z podłączeniem sieci elektrycznej do 20 drewnianych straganów, 

ogródka kawiarnianego oraz namiotu w ramach organizacji „Jarmarku 

Bożonarodzeniowego” na Rynku w Kielcach na kwotę: 1.000,00 zł. brutto. 

16. Umowa zlecenie z dnia 12 grudnia 2012r.  

Nr W/UMZLEC/137/EKS/51/UM/1468/2012 dot. zapewnienia dwuosobowego patrolu 

nocnego do ochrony i zabezpieczenia 20 drewnianych domków, stodoły, namiotu, 

sceny oraz innych przedmiotów znajdujących się na Rynku w Kielcach w dniach:  

14-23.12.2012r. w ramach organizacji „Jarmarku Bożonarodzeniowego” na kwotę: 

2.531,34 zł. brutto. 

 



17. Umowa zlecenie z dnia 11 grudnia 2012r.  

Nr W/UMZLEC/136/EKS/50/UM/1462/2012 dot. zorganizowania występu 

artystycznego Chóru Kameralnego „FERMATA” w dniu 16 grudnia 2012r. na Rynku  

w Kielcach oraz opracowania projektu i przygotowania do druku śpiewnika 

świątecznego zawierającego kolędy i pastorałki w ramach organizacji „Jarmarku 

Bożonarodzeniowego” na kwotę: 3.000,00 zł. brutto. 

18. Umowa licencyjna - jednorazowa z dnia 06 grudnia 2012r.  

Nr W/WB/102/EKS/69/UM/1498/2012 dot. publicznego wykonania utworów słownych, 

muzycznych oraz słowno - muzycznych przez uczniów kieleckich szkół 

ponadgimnazjalnych w dniu 15 grudnia 2012r. na Rynku w Kielcach w ramach 

organizacji „Jarmarku Bożonarodzeniowego” na kwotę: 553,50 zł. brutto. 

19. Umowa licencyjna - jednorazowa z dnia 06 grudnia 2012r.  

Nr W/WB/103/EKS/70/UM/1500/2012 dot. publicznego wykonania utworów  

przez Chór Kameralny „FERMATA” w dniu 16.12.2012r. na Rynku w Kielcach  

w ramach organizacji „Jarmarku Bożonarodzeniowego” na kwotę: 369,00 zł. brutto. 

20. Umowa licencyjna - jednorazowa z dnia 06 grudnia 2012r.  

Nr W/WB/104/EKS/71/UM/1502/2012 dot. publicznego odtwarzanie utworów  

w dniach: 14-23.12.2012r. na Rynku w Kielcach w ramach organizacji „Jarmarku 

Bożonarodzeniowego” na kwotę: 984,00 zł. brutto. 

21. Umowa zlecenie z dnia 12 grudnia 2012r.  

Nr W/UMZLEC/135/EKS/49/UM/1461/2012 dot. zorganizowania występów zespołów 

muzycznych tj. Zespołu Śpiewaczego „Jaworzanki” z Zagnańska, Zespołu 

Śpiewaczego „Echo Łysicy” z Bielin, Zespołu Pieśni i Tańca „Ciekoty” oraz Kapeli 

„Ciekoty” z Masłowa w dniu 16 grudnia 2012r. na Rynku w Kielcach w ramach 

organizacji „Jarmarku Bożonarodzeniowego” na kwotę: 3.600,00 zł. brutto. 

22. Umowa o dzieło z dnia 11 grudnia 2012r.  

Nr W/UMDZIEŁO/20/EKS/7/UM/1452/2012 dot. przygotowania scenariusza  

oraz prowadzenia programu artystycznego na scenie usytuowanej na Rynku  

w Kielcach w dniach: 15-16.12.2012r. w ramach organizacji „Jarmarku 

Bożonarodzeniowego” na kwotę: 2.500,00 zł. brutto. 

23. Umowa najmu z dnia 31 października 2012r. Nr W/UN/2/EKS/2/UM/1386/2012 

dot. najmu 20 szt. straganów wraz z dekoracją świetlną w formie węży LED,  

kurtyn świetlnych, 1 szt. ogródka kawiarnianego wraz z wyposażeniem,  

hali namiotowej oraz 3 szt. grzybkowego podgrzewacza powietrza wraz z butlami 

propan-butan w dniach: 13-16.12.2012r. na Rynku w Kielcach, a także wykonania 

prac porządkowych płyty Rynku w Kielcach w dniach: 17-23.12.2012r. w ramach 

organizacji „Jarmarku Bożonarodzeniowego” na kwotę: 33.972,60 zł. brutto. 



24. Umowa o dzieło z dnia 27 grudnia 2012r.  

Nr W/UMDZIEŁO/25/EKS/9/UM/1518/2012 dot. przygotowania scenariusza  

oraz prowadzenia programu artystycznego na scenie usytuowanej na Rynku  

w Kielcach w dniu 31 grudnia 2012r. w ramach imprezy „Sylwester pod Gwiazdami 

2012” na kwotę: 4.000,00 zł. brutto. 

25. Umowa zlecenie z dnia 12 listopada 2012r.  

Nr W/UMZLEC/140/EKS/54/UM/1473/2012 dot. wykonania sześciominutowego 

pokazu ogni sztucznych z podkładem muzycznym w dniu 01 stycznia 2013r.  

w ramach imprezy „Sylwester pod Gwiazdami 2012” na kwotę: 18.450,00 zł. brutto. 

26. Umowa zlecenie z dnia 09 października 2012r.  

Nr W/UMZLEC/139/EKS/53/UM/1472/2012 dot. zorganizowania koncertu zespołu 

DeSalt w dniu 31 grudnia 2012r. w ramach imprezy „Sylwester pod Gwiazdami 2012” 

na kwotę: 6.600,00 zł. brutto. 

27. Umowa licencyjna - jednorazowa z dnia 06 grudnia 2012r.  

Nr W/WB/5/EKS/1/UM/35/2013 dot. publicznego odtwarzania, wykonania utworów  

w dniu 31 grudnia 2012r. w ramach imprezy „Sylwester pod Gwiazdami 2012”  

na kwotę: 719,55 zł. brutto. 

28. Umowa zlecenie z dnia 22 listopada 2012r.  

Nr W/UMZLEC/138/EKS/52/UM/1471/2012 dot. zapewnienia ochrony  

i zabezpieczenia imprezy plenerowej „Sylwester pod Gwiazdami 2012" w dniach: 

31.12.2012r. - 01.01.2013r. oraz patrolu nocnego w dniach: 14-16.12.2012r.  

w ramach organizacji „Jarmarku Bożonarodzeniowego” na kwotę: 7.677,04 zł. brutto. 

29. Umowa zlecenie z dnia 30 stycznia 2012r Nr W/UMZLEC/28/EKS/5/UM/404/2012 

dot. zorganizowania i prowadzenia warsztatów edukacyjnych przez Stowarzyszenie 

Dzieci Holocaustu nawiązujących do tragedii holocaustu z uwzględnieniem  

roli Polaków w ratowaniu Żydów skierowanych do uczniów kieleckich szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w dniach: 31.01.2012r. – 01.02.2012r. w ramach 

współorganizacji drugiej edycji Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko Żydowskich 

TIKKUN - NAPRAWA 2012 na kwotę: 8.242,00 zł. brutto. 

30. Umowa licencyjna z dnia 20 stycznia 2012r. Nr W/WB/37/EKS/31/UM/321/2012 

dot. udzielenia odpłatnej i niewyłącznej licencji na przekazanie praw  

do jednorazowego publicznego wyświetlenia filmu Marcela Łozińskiego pt. „Tonia i jej 

dzieci” w kinie Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach w dniu 04 lutego 2012r.  

w ramach współorganizacji drugiej edycji Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko 

Żydowskich TIKKUN - NAPRAWA 2012 na kwotę: 300,00 zł. brutto. 

31. Umowa o dzieło z dnia 01 lutego 2012r. Nr W/UMDZ/9/EKS/9/UM/332/2012  

dot. wygłoszenia wykładu pt. „Nasi bracia najmniejsi” w dniu 07 lutego 2012r.  

w Kieleckim Centrum Kultury w Kielcach w ramach współorganizacji drugiej edycji 

Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko - Żydowskich TIKKUN - NAPRAWA 2012  

na kwotę: 1.400,00 zł. brutto. 



32. Umowa o dzieło z dnia 23 stycznia 2012r. Nr W/UMDZ/4/EKS/4/UM/230/2012  

dot. wygłoszenia wykładu pt. „Czemu nazywasz mnie dobrym? (Mk,10,18)” w dniu  

24 stycznia 2012r. w Kieleckim Centrum Kultury w Kielcach w ramach 

współorganizacji drugiej edycji Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko - Żydowskich 

TIKKUN - NAPRAWA 2012 na kwotę: 1.000,00 zł. brutto. 

33. Umowa o dzieło z dnia 01 lutego 2012r. Nr W/UMDZ/13/EKS/13/UM/419/2012  

dot. wygłoszenia wykładu pt. „Medytacja w tradycji żydowskiej” w dniu 12 lutego 

2012r. w kościele św. Franciszka z Asyżu w Kielcach w ramach współorganizacji 

drugiej edycji Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko - Żydowskich TIKKUN - NAPRAWA 

2012. na kwotę: 550,00 zł. brutto. 

34. Umowa o dzieło z dnia 20 stycznia 2012r. Nr W/UMDZ/6/EKS/6/UM/243/2012  

dot. wygłoszenia wykładu pt. „Sprawiedliwość naprawcza” w dniu 26 stycznia 2012r. 

w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach w ramach współorganizacji drugiej 

edycji Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko - Żydowskich TIKKUN - NAPRAWA 2012 

na kwotę: 1.250,00 zł. brutto. 

35. Umowa o dzieło z dnia 16 stycznia 2012r. Nr W/UMDZ/1/EKS/1/UM/90/2012  

dot. wygłoszenia wykładu pt. „Jan Paweł II wobec Żydów i judaizmu” w dniu  

17 stycznia 2012r. w Auli Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach w ramach 

współorganizacji drugiej edycji Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko - Żydowskich 

TIKKUN - NAPRAWA 2012 na kwotę: 1.000,00 zł. brutto. 

36. Umowa o dzieło z dnia 18 stycznia 2012r. Nr W/UMDZ/14/EKS/14/UM/421/2012  

dot. wygłoszenia wykładu pt. „Medytacja w tradycji buddyjskiej” w dniu 12 lutego 

2012r. w kościele św. Franciszka z Asyżu w Kielcach w ramach współorganizacji 

drugiej edycji Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko - Żydowskich TIKKUN - NAPRAWA 

2012 na kwotę: 550,00 zł. brutto. 

37. Umowa o dzieło z dnia 18 stycznia 2012r. Nr W/UMDZ/7/EKS/7/UM/245/2012  

dot. wygłoszenia prelekcji w ramach spotkania autorskiego poświęconemu Markowi 

Edelmanowi w dniu 27 stycznia 2012r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej  

w Kielcach w ramach współorganizacji drugiej edycji Kieleckich Spotkań 

Chrześcijańsko - Żydowskich TIKKUN - NAPRAWA 2012 na kwotę: 1.000,00 zł. 

brutto. 

38. Umowa o dzieło z dnia 17 stycznia 2012r. Nr W/UMDZ/3/EKS/3/UM/187/2012 

dot. wygłoszenia prelekcji w ramach spotkania autorskiego pt. „Anatomia ludobójstwa. 

Ludzie ludziom” w dniu 19 stycznia 2012r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej  

w Kielcach w ramach współorganizacji drugiej edycji Kieleckich Spotkań 

Chrześcijańsko - Żydowskich TIKKUN - NAPRAWA 2012 na kwotę: 1.000,00 zł. 

brutto. 

 

 



39. Umowa o dzieło z dnia 10 lutego 2012r. Nr W/UMDZ/15/EKS/15/UM/492/2012 

dot. wygłoszenia wykładu pt. „Medytacja w tradycji kościoła prawosławnego”  

w dniu 12 lutego 2012r. w kościele św. Franciszka z Asyżu w Kielcach w ramach 

współorganizacji drugiej edycji Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko - Żydowskich 

TIKKUN - NAPRAWA 2012 na kwotę: 550,00 zł. brutto. 

40. Umowa o dzieło z dnia 18 stycznia 2012r. Nr W/UMDZ/12/EKS/12/UM/417/2012 

dot. wygłoszenia wykładu pt. „Medytacja w tradycji islamskiej” w dniu 12 lutego 2012r. 

w kościele św. Franciszka z Asyżu w Kielcach w ramach współorganizacji drugiej 

edycji Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko - Żydowskich TIKKUN - NAPRAWA 2012 

na kwotę: 550,00 zł. brutto. 

41. Umowa o dzieło z dnia 16 stycznia 2012r. Nr W/UMDZ/2/EKS/2/UM/88/2012  

dot. wygłoszenia wykładu pt. „Nasz Papież - Jan Paweł II i Żydzi” w dniu 17 stycznia 

2012r. w Auli Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach w ramach organizacji 

drugiej edycji Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko - Żydowskich TIKKUN - NAPRAWA 

2012 na kwotę: 1.000,00 zł. brutto. 

42. Umowa o dzieło z dnia 13 stycznia 2012r. Nr W/UMDZ/1/EKS/1/UM/87/2012  

dot. wygłoszenia wykładu pt. „Kryzys społeczeństwa europejskiego” w dniu  

16 stycznia 2012r. w Kieleckim Centrum Kultury w Kielcach w ramach 

współorganizacji drugiej edycji Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko - Żydowskich 

TIKKUN - NAPRAWA 2012 na kwotę: 2.000,00 zł. brutto. 

43. Umowa o dzieło z dnia 20 stycznia 2012r. Nr W/UMDZ/11/EKS/11/UM/402/2012 

dot. prowadzenia uroczystości - Gali finałowej ogólnopolskiej akcji świątecznej 

pomocy pod nazwą „SZLACHETNA PACZKA” w dniu: 21 stycznia 2012r.  

w Rzymsko - Katolickiej Parafii pw. św. Józefa Robotnika w Kielcach na kwotę:  

500,00 zł. brutto. 

44. Umowa o dzieło z dnia 20 stycznia 2012r. Nr W/UMDZ/10/EKS/10/UM/400/2012 

dot. przygotowania scenariusza oraz prowadzenia uroczystości - Gali finałowej 

ogólnopolskiej akcji świątecznej pomocy pod nazwą „SZLACHETNA PACZKA”  

w dniu: 21 stycznia 2012r. w Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. św. Józefa Robotnika  

w Kielcach na kwotę: 500,00 zł. brutto. 

45. Umowa zlecenie z dnia 23 stycznia 2012r Nr W/UMZLEC/30/EKS/6/UM/407/2012 

dot. wykonania koncertów fortepianowych Ludvika van Beethovena w dniu  

02 lutego 2012r. w Państwowej Szkole Muzycznej w Kielcach przez uczestników 

Międzynarodowego Forum Pianistycznego 2012 z Polski, Ukrainy, Słowacji i Rosji 

wraz z Orkiestrą Symfoniczną Akademii Muzycznej we Lwowie na kwotę:  

15.000,00 zł. brutto. 

 

 

 



46. Umowa zlecenie z dnia 07 maja 2012r. Nr W/UMZLEC/60/EKS/13/UM/732/2012 

dot. promocji Miasta Kielce w VIII Plebiscycie pod nazwą „EURO-GMINA 2011/2012”, 

którego celem była promocja i reklama osiągnięć najlepszych jednostek 

samorządowych województwa świętokrzyskiego w 2011/2012 roku, który odbył się  

w dniu 24.05.2012r. 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 29.05.2012r. w nakładzie 42.000 egzemplarzy na kwotę: 2.460,00 zł. brutto. 

47. Umowa zlecenie z dnia 14 czerwca 2012r.  

Nr W/UMZLEC/67/EKS/16/UM/868/2012 dot. zorganizowania występu artystycznego 

Chóru Kameralnego „FERMATA” w dniu 15 czerwca 2012r. w Pałacu Biskupów 

Krakowskich w Kielcach w ramach współorganizacji XII Plenarnego Posiedzenia 

Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich na kwotę: 3.000,00 zł. brutto. 

48. Umowa zlecenie z dnia 24 maja 2012r. Nr W/UMZLEC/63/EKS/15/UM/802/2012 

dot. wynajęcia sal na piętrze w Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach  

w celu zorganizowania uroczystej sesji Rady Miasta Kielce w dniu 29.05.2012r. 

odbywającej się w związku nadaniem przez Prezydenta Miasta Kielce tytułu 

Honorowego Obywatelstwa Miasta Kielce Panu Wiesławowi Myśliwskiemu  

- Doktorowi Honoris Causa UJK w Kielcach na kwotę: 1.000,00 zł. brutto. 

49. Umowa z dnia 27 lipca 2012r. Nr W/WU/92/EKS/11/UM/1028/2012 dot. rejestracji 

telewizyjnej Koncertu Galowego Laureatów „39. Harcerskiego Festiwalu Kultury 

Młodzieży Szkolnej” w dniu 28 lipca 2012 roku w Amfiteatrze na Kadzielni w Kielcach 

w godz. 18:30-23:00 na kwotę: 24.500,00 zł. brutto. 

50. Umowa z dnia 28 września 2012r. Nr W/WU/116/EKS/14/UM/1192/2012 

dot. zorganizowania koncertu zespołu wokalnego SOUND’N’GRACE w dniu  

29 września 2012r. na Dużej Scenie Kieleckiego Centrum Kultury w Kielcach  

w ramach współorganizacji trzeciej edycji konkursu pod nazwą „Wielki Test Wiedzy  

o Kielcach” na kwotę: 5.000,00 zł. brutto. 

51. Umowa zlecenie z dnia 22.10.2012r. Nr W/UMZLEC/131/EKS/47/UM/1301/2012 

dot. zapewnienia udziału artystów i zespołów muzycznych w dniach: 14 - 16 grudnia 

2012r. na Małej Scenie Kieleckiego Centrum Kultury w Kielcach w ramach 

współorganizacji XI edycji festiwalu sztuki współczesnej pn. „FIRMAMENT - Nowa 

Muzyka Nowe Media” na kwotę: 28,000,00 zł. brutto. 

52. Umowa o dzieło z dnia 17 stycznia 2012r. Nr W/UMDZ/8/EKS/8/UM/311/2012 

dot. przygotowania 30 animacji komputerowych, które zostały wyświetlone na ekranie 

diodowym witacza zlokalizowanego w Kielcach w terminie od stycznia do marca 

2012r. na kwotę: 2.100,00 zł. brutto. 

 

 



53. Umowa z dnia 13 stycznia 2012r. Nr W/WU/16/EKS/2/UM/271/2012 dot. montażu 

4 filmów informacyjnych (30 minut każdy) pt. „Kielce - Nasza Duma”, a następnie 

wyemitowanie w Programie Telewizji w sieci kablowej Vectra S.A. w Kielcach 

każdego z filmów w ilości po 14 odtworzeń w terminie od stycznia do marca 2012r.  

na kwotę: 14.760,00 zł. brutto. 

54. Umowa o dzieło z dnia 20 stycznia 2012r. Nr W/UMDZ/5/EKS/5/UM/237/2012 

dot. przygotowania 60 materiałów filmowych przeznaczonych do zamieszczenia  

w ITV Kielce promujących wydarzenia kulturalne, społeczne i gospodarcze Kielc  

w terminie od stycznia do marca 2012r. na kwotę: 7.050,00 zł. brutto. 

55. Umowa o dzieło z dnia 18 kwietnia 2012r. Nr W/UMDZ/25/EKS/16/UM/625/2012 

dot. przygotowania 30 animacji komputerowych, które zostały wyświetlone na ekranie 

diodowym witacza zlokalizowanego w Kielcach w terminie od kwietnia do czerwca 

2012r. na kwotę: 2.100,00 zł. brutto. 

56. Umowa z dnia 05 kwietnia 2012r. Nr W/WU/48/EKS/6/UM/611/2012 dot. montażu 

4 filmów informacyjnych (30 minut każdy) pt. „Kielce - Nasza Duma”, a następnie 

wyemitowanie w Programie Telewizji w sieci kablowej Vectra S.A. w Kielcach 

każdego z filmów w ilości po 14 odtworzeń w terminie od kwietnia do czerwca 2012r. 

na kwotę: 14.760,00 zł. brutto. 

57. Umowa zlecenie z dnia 29 czerwca 2012r.  

Nr W/UMZLEC/87/EKS/29/UM/961/2012 dot. produkcji i wyemitowania 1 odcinka 

programu promującego Miasto Kielce o łącznej długości minimum 10 minut  

na antenie 16 Oddziałów Regionalnych Telewizji Polskiej S.A. w dniu: 06 lipca 2012  

w ramach realizacji cyklu programów o nazwie „TV Lato” poświęconych promocji 

gmin, powiatów oraz miast województwa świętokrzyskiego na kwotę: 1.845,00 zł. 

brutto. 

58. Umowa z dnia 06 lipca 2012r. Nr W/WU/91/EKS/10/UM/1012/2012 dot. montażu 

4 filmów informacyjnych (30 minut każdy) pt. „Kielce - Nasza Duma”, a następnie 

wyemitowanie w Programie Telewizji w sieci kablowej Vectra S.A. w Kielcach 

każdego z filmów w ilości po 14 odtworzeń w terminie od lipca do września 2012r.  

na kwotę: 14.760,00 zł. brutto. 

59. Umowa o dzieło z dnia 12 lipca 2012r. Nr W/UMDZ/76/EKS/17/UM/1039/2012  

dot. przygotowania 30 animacji komputerowych, które zostały wyświetlone na ekranie 

diodowym witacza zlokalizowanego w Kielcach w terminie od lipca do września 

2012r. na kwotę: 2.100,00 zł. brutto. 

60. Umowa o dzieło z dnia 05.10.2012r. Nr W/UMDZ/86/EKS/18/UM/1237/2012  

dot. przygotowania 30 animacji komputerowych, które zostały wyświetlone na ekranie 

diodowym witacza zlokalizowanego w Kielcach w terminie od października do grudnia 

2012r. na kwotę: 2.100,00 zł. brutto. 

 



61. Umowa z dnia 01 października 2012r. Nr W/WU/120/EKS/17/UM/1263/2012  

dot. montażu 4 filmów informacyjnych (30 minut każdy) pt. „Kielce - Nasza Duma”,  

a następnie wyemitowanie w Programie Telewizji w sieci kablowej Vectra S.A.  

w Kielcach każdego z filmów w ilości po 14 odtworzeń w październiku 2012r.  

na kwotę: 4.920,00 zł. brutto. 

62. Umowa z dnia 07 listopada 2012r. Nr W/WU/142/EKS/25/UM/1407/2012  

dot. montażu 4 filmów informacyjnych (30 minut każdy) pt. „Kielce - Nasza Duma”,  

a następnie wyemitowanie w Programie Telewizji w sieci kablowej Vectra S.A.  

w Kielcach każdego z filmów w ilości po 14 odtworzeń w terminie od listopada  

do grudnia 2012r. na kwotę: 9.840,00 zł. brutto. 

63. Umowa zlecenie z dnia 08 marca 2012r Nr W/UMZLEC/43/EKS/10/UM/536/2012  

dot. zamieszczenia jednej strony reklam promujących Miasto Kielce (format A3,  

w pełnym kolorze) w tygodniku metropolitarnym pod tytułem „ECHO KIELECKIE”, 

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

w oparciu o dostarczony przez Urząd Miasta Kielce projekt tekstu zilustrowanego 

materiałem graficznym. Reklamy Miasta Kielce zostały dołączone do wszystkich 

egzemplarzy tygodnika do gazety „Echo Dnia” w wydaniu na Kielce i Powiat Kielecki 

wydawanego w dniach: 16.03.2012r., 23.03.2012r., 30.03.2012r. oraz 06.04.2012r.  

w ilości: 45.000 egzemplarzy każdego wydania oraz zostały zamieszczone na portalu 

internetowym (www.echodnia.eu) na kwotę: 8.000,00 zł. brutto. 

64. Umowa zlecenie z dnia 12 czerwca 2012r.  

Nr W/UMZLEC/61/EKS/14/UM/776/2012 dot. zapewnienia profesjonalnej sceny  

z zadaszeniem, aparatury oświetleniowej i nagłośniającej w ramach festiwalu  

pod nazwą „Świętokrzyskie Nagrody Artystyczne - Scyzoryki 2012” na kwotę: 

20.000,00 zł. brutto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.echodnia.eu/


DOSTAWY 
 
 

1. Umowa kupna - sprzedaży z dnia 06 lutego 2012r. Nr W/UKP/4/EKS/4/UM/429/2012 

dot. zakupu 11 szt. złotych spinek pn. „Nagroda Miasta Kielce” na kwotę: 7.150,00 zł. 

brutto. 

2. Umowa kupna - sprzedaży z dnia 26 marca 2012r.  

Nr W/UKP/14/EKS/12/UM/573/2012 dot. zakupu 2000 szt. toreb reklamowych  

z herbem Miasta Kielce na kwotę: 5.997,80 zł. brutto. 

3. Umowa kupna - sprzedaży z dnia 23 marca 2012r.  

Nr W/UKP/15/EKS/13/UM/578/2012 dot. zakupu 160 egzemplarzy płyty CD z muzyką 

jazzową Artura Dutkiewicza pt. „Mazurki” z herbem Miasta Kielce na kwotę:  

5.000,00 zł. brutto. 

4. Umowa kupna - sprzedaży z dnia 10 kwietnia 2012r.  

Nr W/UKP/13/EKS/11/UM/569/2012 dot. zakupu 400 szt. koszulek bawełnianych  

z nadrukowanym logo turystycznym Miasta Kielce tj. 200 szt. koszulek bawełnianych 

w kolorze białym z nadrukowanym logo turystycznym Miasta Kielce oraz 200 szt. 

koszulek bawełnianych w kolorze grafitowym z nadrukowanym logo turystycznym 

Miasta Kielce, logo Olimpiady Matematycznej i napisem Finał LXIII Olimpiady 

Matematycznej Kielce 2012 na kwotę: 5.608,00 zł. brutto. 

5. Umowa kupna-sprzedaży z dnia 25 maja 2012r. Nr W/UKP/21/EKS/19/UM/723/2012 

dot. zakupu wydawnictw promujących Miasto Kielce w procedurze prowadzonej  

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  

(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego  

na „Dostawę wydawnictw promujących Miasto Kielce” na łączną kwotę: 41.790,00 zł. 

brutto. 

6. Umowa kupna - sprzedaży z dnia 29 czerwca 2012r.  

Nr W/UKP/25/EKS/23/UM/884/2012 dot. zakupu 125 egzemplarzy płyty CD 

kieleckiego zespołu Lesbollah pt. „Szalej maleńka” wraz z zamieszczonym na okładce 

herbem Miasta Kielce na kwotę: 2.500,00 zł. brutto. 

7. Umowa kupna - sprzedaży z dnia 27.11.2012r. Nr W/UKP/30/EKS/28/UM/1363/2012 

dot. zakupu 250 egzemplarzy albumu pt. „Kielce Kwadrat” w procedurze prowadzonej 

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  

(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego  

na „Dostawę wydawnictw promujących Miasto Kielce” na łączną kwotę: 20.737,50 zł. 

brutto. 

8. Umowa kupna- sprzedaży z dnia 25 stycznia 2012r. Nr W/UKP/5/EKS/5/UM/444/2012 

dot. zakupu 1000 egzemplarzy 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  

oraz 200 szt. - w wersji językowej niemieckiej na kwotę: 25.000,00 zł. brutto. 



9. Umowa kupna - sprzedaży z dnia 13 lutego 2012r. Nr W/UKP/3/EKS/3/UM/422/2012 

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

10000 egzemplarzy w okresie od marca do października 2012r. wraz z jego 

kolportażem na terenie Miasta Kielce na kwotę: 61.500,00 zł. brutto. 

10. Umowa kupna - sprzedaży z dnia 21 lutego 2012r.  

Nr W/UKP/6/EKS/6/UM/468/2012 dot. zakupu magazynu pt. „Kielce - wczoraj, dziś, 

jutro” z herbem Miasta Kielce wraz z zamieszczonymi publikacjami promującymi 

Miasto Kielce w dwóch kolejnych wydaniach na pięciu stronach formatu A4 (edycja 

artykułów w języku polskim i angielskim) w ilości: 4000 egz. w okresie od marca  

do maja 2012r. wraz z jego kolportażem w urzędach, kieleckich uczelniach, targach 

turystycznych i hotelach na terenie Miasta Kielce na kwotę: 30.000,00 zł. brutto. 

11. Umowa kupna - sprzedaży z dnia 26 marca 2012r.  

Nr W/UKP/12/EKS/10/UM/555/2012 dot. zakupu 200 egzemplarzy albumu pt. „Kielce 

Kwadrat” na kwotę: 16.590,00 zł. brutto. 

12. Umowa kupna - sprzedaży z dnia 18 maja 2012r.  

Nr W/UKP/22/EKS/20/UM/728/2012 dot. zakupu 300 egzemplarzy książki  

pt. „O twórczości Wiesława Myśliwskiego. W osiemdziesiątą rocznicę urodzin”  

pod red. Jana Pacławskiego i Andrzeja Dąbrowskiego na kwotę: 5.040,00 zł. brutto. 

13. Umowa kupna - sprzedaży z dnia 21 maja 2012r.  

Nr W/UKP/23/EKS/21/UM/767/2012 dot. zakupu 100 egzemplarzy albumu –

wspomnień artysty fotografika Janusza Buczkowskiego pt. „Przygody z fotografią. 

Wspomnienia nestora kieleckich fotografików” wraz z zamieszczonym na stronie 

redakcyjnej herbem Miasta Kielce na kwotę: 3.999,45 zł. brutto. 

14. Umowa kupna - sprzedaży z dnia 15 czerwca 2012r.  

Nr W/UKP/24/EKS/22/UM/849/2012 dot. zakupu magazynu pt. „Kielce - wczoraj, dziś, 

jutro” z herbem Miasta Kielce wraz z zamieszczonymi publikacjami promującymi 

Miasto Kielce w dwóch kolejnych wydaniach na pięciu stronach formatu A4 (edycja 

artykułów w języku polskim i angielskim) w ilości: 4000 egz. w okresie od września  

do grudnia 2012r. wraz z jego kolportażem w urzędach, kieleckich uczelniach, 

targach turystycznych i hotelach na terenie Miasta Kielce na kwotę: 30.000,00 zł. 

brutto. 

15. Umowa kupna - sprzedaży z dnia 17 grudnia 2012r.  

Nr W/UKP/37/EKS/34/UM/1484/2012 dot. zakupu 100 egzemplarzy albumu  

pt. „Artyleria i piechota w Kielcach 1919–1939 na starej fotografii” na kwotę:  

6.000,00 zł. brutto. 

16. Umowa kupna - sprzedaży z dnia 24 grudnia 2012r.  

Nr W/UKP/39/EKS/36/UM/1505/2012 dot. zakupu 1000 egzemplarzy albumu  

pt. „Kielce Kwadrat” w wersji językowej rosyjskiej na kwotę: 80.000,00 zł. brutto. 


