
1. Umowa zawarta w dniu 04.01.2016r. Nr W/WU/14/EKS/2/UM/338/2016  

z Telewizją Świętokrzyską A. Kazanowski dotycząca montażu i emisji w Świętokrzyskiej 

TV filmów informacyjnych "Kielce - Nasza Duma" na kwotę: 14.760,00 zł brutto. 

2. Umowa kupna-sprzedaży zawarta w dniu 08.01.2016r. Nr W/UKP/1/EKS/1/UM/29/2016  

ze Stowarzyszeniem Twórczym „Zenit” dotycząca sprzedaży i kupna oraz 

rozkolportowania dwumiesięcznika - magazynu kulturalnego „Projektor” na kwotę: 

107.355,00 zł brutto. 

3. Umowa o dzieło z dnia 15.01.2016r. nr W/UMDZIEŁO/2/EKS/2/UM/375/2016 zawarta  

z  Dariuszem Ścisło dotyczącą przygotowania i obsługi witacza na ul. Krakowskiej  

w Kielcach I kwartał 2016r., na kwotę 2.100,00 zł brutto. 

4. Umowa  zawarta w dniu 20.01.2016 nr W/UR/92/EKS/1/UM/427/2016 –  

Stowarzyszenie Autorów ZAIKS za koncert Katarzyny Groniec na kwotę 2.201,70 zł 

brutto. 

5. Umowa-zlecenie zawarta w dniu 20.01.2016 nr W/UMZLEC/37/EKS/3/UM/336/2016 – 

z Pracownią Rzeźby "ARKASZKA" na zakup 11 szt. rzeźb nowoczesnych Nagroda 

Miasta na kwotę 7.628,17 zł brutto. 

6. Umowa-zlecenie zawarta w dniu 26.01.2016 nr W/UMZLEC/19/EKS/2/UM/305/2016 – 

z EMER 2 – Michał Rykowski – przygotowanie scenariusza oraz prowadzenie 

uroczystości wręczania „Nagród Miasta Kielce 2016” w dniu 08 lutego 2016 roku   

w Kieleckim Centrum Kultury w godzinach od 18
00

 do 20
00

 na kwotę 1.000 zł brutto. 

7. Umowa-zlecenie zawarta w dniu 26.01.2016 nr W/UMZLEC/41/EKS/5/UM/368/2016 – 

z Adapter M. Falkowska na koncert Katarzyny Groniec z zespołem - Nagrody Miasta 

Kielce za 2015 rok na kwotę 22.017,00 zł brutto. 

8. Umowa kupna-sprzedaży zawarta w dniu 29.01.2016r. Nr 

W/UKP/5/EKS/2/UM/339/2016 z Kołtunowiczem Leszkiem dotycząca zakupu 11 szt. 

złotych spinek "Nagrody Miasta Kielce" na kwotę: 9.207,00 zł brutto. 

9. Umowa o dzieło zawarta w dniu 01.02.2016 Nr W/UM DZIEŁO/1/EKS/1/UM/371/2016 

z Jarosławem Siłakiewiczem dotycząca przygotowania 11 materiałów filmowych 

przeznaczonych do zamieszczenia na ekranie projekcyjnym na Dużej Scenie KCK 

prezentujących sylwetki osób nagrodzonych Nagrodą Miasta Kielce za 2015 rok,  

na kwotę: 1.500,00 zł. brutto. 

 

10. Umowa-zlecenie zawarta w dniu 03.02.2016 Nr W/UMZLEC/40/EKS/4/UM/359/2016  

z „Castor” sp. j. z siedzibą w Kielcach dotycząca przygotowania i obsługi bankietu dla 

300 osób po uroczystości wręczenia Nagród Miasta Kielce za 2015 rok w dniu 8 lutego 

2016 roku w KCK, na kwotę: 14.850,00 zł. brutto. 

 

11. Umowa-zlecenie zawarta w dniu 05.02.2016 Nr W/UMZLEC/42/EKS/6/UM/374/2016  

z Igorem Pylatyukiem dotycząca poprowadzenia prób do koncertu oraz dyrygowania 



Lwowską Orkiestrą Kameralną "Akademia" w ramach Koncertu Prezydenckiego  

" Geniusz Beethovena - koncerty fortepianowe" w ZPSM w Kielcach w dniu 9 lutego 

2016 roku, na kwotę: 10.000,00 zł. brutto. 

 

12. Umowa kupna-sprzedaży zawarta w dniu 22.02.2016r.  

Nr W/UKP/13/EKS/10/UM/604/2016 z Drukarnią Duet S.Kaczmarczyk, J.Cedro  

dotycząca zakupu magazynu "Kielce Wczoraj Dziś Juro" z herbem Miasta Kielce na 

kwotę: 60.000,00 zł brutto. 

 

13. Umowa-zlecenie zawarta w dniu 29.02.2016 nr W/UMZLEC/65/EKS/13/UM/609/2016  

z Urbańską Izabelą za pomoc udzielaną pracownikom Biura Prasowego UM w Kielcach  

z zakresu promocji Miasta na kwotę 4.500 zł brutto. 

 

14. Umowa-zlecenie zawarta w dniu 29.02.2016 nr W/UMZLEC/64/EKS/12/UM/608/2016  

z Piwońskim Bartłomiejem za pomoc udzielaną pracownikom Biura Prasowego UM  

w Kielcach z zakresu promocji Miasta na kwotę 4.500 zł brutto. 

 

15. Umowa kupna-sprzedaży zawarta w dniu 02.03.2016  

Nr W/UKP/11/EKS/8/UM/536/2016 z „Klezmerhojs” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 

dotycząca kupna wydawnictw książkowych: 200 egz. „Śladami cieni. Przewodnik  

po żydowskich Kielcach Sztetl” oraz „A guide to Jewish Kielce. Tracing In the shadow” 

na kwotę: 10.000,00 zł. brutto. 

 

16. Umowa-zlecenie zawarta w dniu 14.03.2016 Nr W/UMZLEC/48/EKS/8/UM/519/2016  

z „Alex Music Production” dotycząca poprowadzenia prób do koncertu oraz dyrygowania 

zespołem Boogie Band w ramach Koncertu Prezydenckiego w ZPSM w Kielcach w dniu 

19 marca 2016 roku o godz. 19:00 na kwotę: 5.000,00 zł. brutto. 

 

17. Umowa-zlecenie zawarta w dniu 14.03.2016 Nr W/UMZLEC/59/EKS/10/UM/559/2016  

z „Melodia” dotycząca zorganizowania koncertu XVIII-wiecznych pieśni Wielkiego 

Postu "Do Ciebie wznoszę serce me" w Kościele p.w. Św. Franciszka  

z Asyżu w Kielcach w dniu 18.03.2016 roku o godz. 18:00. na kwotę: 3.000,00 zł. brutto. 

 

18. Umowa-zlecenie zawarta w dniu 15.03.2016 Nr W/UMZLEC/58/EKS/9/UM/556/2016  

z „Polska Press” sp. z o.o., dotycząca prezentacja kieleckich klas maturalnych w dodatku 

do Echa Dnia na kwotę: 6.200,00 zł. brutto. 

 

19. Umowa o dzieło zawarta w dniu 31.03.2016 Nr W/UM DZIEŁO/9/EKS/6/UM/928/2016 

z Tomaszem Łukaszczykiem dotycząca wykonania projektów graficznych promujących 

Święto Kielc 2016, na kwotę: 2.600,00 zł. brutto. 

 

20. Umowa  zawarta w dniu 01.04.2016 nr W/WU/43/EKS/14/UM/683/2016 –  

z Telewizją Świętokrzyską A. Kazanowski za montaż i emisję 4 filmów informacyjnych 

pt. Kielce Nasza Duma na kwotę 14.760 zł brutto. 



21. Umowa-zlecenie zawarta w dniu 06.04.2016 W/UMZLEC/61/EKS/11/UM/566/2016 – 

DEKO ART. – Zbigniew Kozera – wypożyczenie, transport oraz przygotowanie 

(strojenie przed próbą i przed  koncertem) fortepianu Steinway & Sons model D,  

w związku z organizacją koncertu pt. „W Hołdzie Wolności” w dniu 8 maja 2016 roku  

w Kieleckim Centrum Kultury na kwotę 1.500 zł brutto. 

22. Umowa  zawarta w dniu 14.04.2016 nr W/UR/93/EKS/2/UM/709/2016  

ze Stowarzyszeniem Autorów ZAIKS za koncert A. Jagodzińskiego w dniu 08.05.2016 r. 

na kwotę 1.694,88 zł brutto. 

23. Umowa o dzieło z dnia 15.04.2016r. nr W/UMDZIEŁO/5/EKS/4/UM/684/2016 zawarta  

z  Dariuszem Ścisło dotyczącą przygotowania i obsługi witacza na ul. Krakowskiej  

w Kielcach II kwartał 2016r., na kwotę 2.100,00 zł brutto. 

24. Umowa-zlecenie zawarta w dniu 20.04.2016 nr W/UMZLEC/73/EKS/15/UM/685/2016  

z Teatrem Jednego Aktora- Krzysztof Grabowski za przygotowanie scenariusza  

i prowadzenie koncertu W Hołdzie Wolności- KCK 08 maja 2016r.na kwotę 1.000 zł 

brutto. 

25. Umowa o dzieło zawarta w dniu 22.04.2016 Nr W/UM DZIEŁO/4/EKS/3/UM/644/2016 

z Januszem Młynarczykiem dotycząca wykonania koncertu w dniu 25.04.2016 roku  

o godz. 18:00 w Antykwariacie im. Andrzeja Metzgera, ul. Sienkiewicza 13,  

na kwotę: 2.000,00 zł. brutto. 

 

26. Umowa-zlecenie zawarta w dniu 25.04.2016 nr W/UMZLEC/74/EKS/16/UM/708/2016  

z House Of Music A. Olendrowicz-Matuszczyk, za wykonanie w dniu 08 maja 2016r. 

koncertu "W Hołdzie Wolności" na kwotę 19.680 zł brutto. 

 

27. Umowa kupna-sprzedaży zawarta w dniu 09.05.2016  

Nr W/UKP/14/EKS/11/UM/751/2016 z „Wydawnictwem Jedność” dotycząca kupna  

200 egz. "Kielce Kwadrat", na kwotę: 16.000,00 zł. brutto. 

 

28. Umowa-zlecenie zawarta w dniu 12.05.2016 Nr W/UMZLEC/91/EKS/22/UM/933/2016  

z „Ronin” dotycząca ochrony i zabezpieczenia imprez plenerowych oraz imprezy 

masowej w ramach Święta Kielc w dniach 24-26 czerwca 2016r., na kwotę: 17 515,19 zł 

brutto. 

 

29. Umowa-zlecenie zawarta w dniu 16.05.2016 Nr W/UMZLEC/92/EKS/23/UM/934/2016  

z „Inforsound”, dotycząca ustawienia scen z nagłośnieniem i oświetleniem na Święto 

Kielc 2016, na kwotę: 40 700,00 zł brutto. 

 

30. Umowa-zlecenie zawarta w dniu 16.05.2016 nr 

W/UMZLEC/210/EKS/28/UM/1219/2016 z TV Świętokrzyska Andrzej Kazanowski za 

realizację i emisję programów telewizyjnych pt. „Świętokrzyska Duma” w TV 

Świętokrzyskiej do dn. 31.09.2016r. 
 
na kwotę 18.500 zł brutto. 



 

31. Umowa-zlecenie zawarta w dniu 24.05.2016 Nr W/UMZLEC/77/EKS/18/UM/801/2016  

z PPUH „Clezmers” dotycząca zapewnienia na Rynku w Kielcach aparatury 

nagłaśniającej, aparatury oświetleniowej i realizacji dźwięku w związku z imprezą 

"Festiwal Scyzoryki 2016", na kwotę: 9.800,00 zł. brutto. 

32. Umowa-zlecenie zawarta w dniu 25.05.2016 nr W/UMZLEC/75/EKS/17/UM/749/2016 – 

Majchrzyk Robert – przygotowanie scenariusza oraz prowadzenie uroczystości wręczania 

„Nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania  

i ochrony kultury za 2015 rok” w dniu 24 czerwca 2016 roku  w Kieleckim Centrum 

Kultury w godzinach od   18
00

 do  21
00 

na kwotę 1.000 zł brutto. 

33. Umowa-zlecenie zawarta w dniu 25.05.2016 Nr W/UMZLEC/138/EKS/24/UM/988/2016  

z PPHU „Long Export Import” dotycząca zapewnienia zadaszonej sceny na różnorodne 

imprezy kulturalno-rozrywkowe na Rynku w okresie 26.05 - 25.08.2016, na kwotę: 

38.745,00 zł. brutto. 

 

34. Umowa-zlecenie zawarta w dniu 30.05.2016 Nr W/UMZLEC/88/EKS/21/UM/925/2016 

z Wypożyczalnią Sprzętu Budowlanego s.c. „Ternol”,  dotycząca wynajmu 2 agregatów 

prądotwórczych w ramach Święta Kielc 2016, na kwotę:  6 150,00 zł. brutto. 

 

35. Umowa-zlecenie zawarta w dniu 09.06.2016 Nr W/UMZLEC/143/EKS/25/UM/993/2016 

z „Smartside” z siedzibą w Kielcach dotycząca wynajmu ekranu LED na Rynku  

w okresie 10.06 - 10.07.2016, na kwotę: 40.000,00 zł. brutto. 

 

36. Umowa zlecenie zawarta w dniu 02.06.2016r. nr 

W/UMZLEC/202/EKS/26/UM/1122/2016 z Rejonowym Przedsiębiorstwem Zieleni i 

Usług Komunalnych Spółka z o.o. za wynajem, montaż, demontaż i transport 20 szt. 

drewnianych straganów na potrzeby Jarmarku Artystów w ramach Święta Kielc 2016 na 

kwotę 8.090,00zł brutto. 

37. Umowa-zlecenie zawarta w dniu 08.06.2016 nr W/UMZLEC/78/EKS/19/UM/814/2016 – 

z ARTFOK – Jarosław Bukowski – przygotowanie scenariusza oraz prowadzenie 

uroczystości w ramach współorganizacji III Przeglądu Chórów Akademickich w dniach  

1 – 3 lipca 2016r. w Kielcach i na Świętym Krzyżu na kwotę 3.000 zł brutto. 

38. Umowa licencyjna zawarta w dniu 08.06.2016 nr W/WU/57/EKS/18/UM/920/2016  

z Pauliną Kardas za autorski montaż scen z filmów w „Pustyni i w puszczy” oraz 

„Ogniem i mieczem” za na kwotę 2.200zł brutto. 

39. Umowa-zlecenie zawarta w dniu 10.06.2016 nr W/UMZLEC/85/EKS/20/UM/897/2016 – 

z SIMI – Krzesimir Dębski – zorganizowanie koncertu inaugurującego ŚWIĘTO KIELC 

2016 z muzyką filmową do utworów Henryka Sienkiewicza, towarzyszącego wręczeniu 

nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej upowszechniania i ochrony 

kultury, w wykonaniu orkiestry symfonicznej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych 

im. L. Różyckiego w Kielcach i Konserwatorium w Koszycach na kwotę 15.000zł brutto. 



40. Umowa-zlecenie zawarta w dniu 16.06.2016 nr W/P/18/EKS/16/UM/1070/2016  

z Zenonem Człeczyńskim i Jadwigą Człeczyńską Rekreacja Poltank III S.C.  

za wykonania usługi zapewnienia pobytu (nocleg ze śniadaniem) 40 gości obchodów  

70. rocznicy pogromu kieleckiego w dniach 1-4 lipca 2016r.  na kwotę 10.200 zł brutto. 

41. Umowa  zawarta w dniu 27.06.2016 nr W/WU/63/EKS/21/UM/1082/2016 –  

z Telewizją Polską S.A. w Kielcach za produkcję i emisję bilboardu sponsorskiego 

reklamującego Miasto Kielce przed i po programie TVP3 "Dzieje się" na kwotę 8.856 zł 

brutto. 

42. Umowa licencyjna zawarta w dniu 27.06.2016r. nr W/UR/64/EKS/22/UM/1091/2016 

ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS za wykonanie utworów muzycznych podczas 

koncertów K. Dębskiego w ramach Święta Kielc 2016 (24,25.06.2016) za na kwotę  

2.306,25zł brutto. 

43. Umowa wykonania usługi zawarta w dniu 01.07.2016 nr 

W/WU/70/EKS/24/UM/1146/2016 z TV Świętokrzyska Andrzej Kazanowski za Montaż 

i emisja filmu informacyjnego pt. „Kielce Nasza Duma”- III kwartał 2016r. 
 
na kwotę 

18.500 zł brutto. 

44. Umowa o dzieło z dnia 15.07.2016r. nr W/UMDZIEŁO/11/EKS/7/UM/1152/2016 

zawarta z  Dariuszem Ścisło za przygotowanie 10 animacji komputerowych i zdalną 

obsługę witacza zlokalizowanego w Kielcach po wschodniej stronie ulicy Krakowskie, 

będącego własnością Miasta Kielce III kwartał 2016r., na kwotę 2.100,00 zł brutto. 

45. Umowa o dzieło zawarta w dniu 24.08.2016 Nr  

W/UM DZIEŁO/13/EKS/8/UM/1216/2016 z Michałem Trzepałką dotycząca 

opracowania scenariuszy oraz prowadzenia zgodnie z nimi koncertu finałowego 

"Karaoke Summer Festival" w dniu 26 sierpnia 2016 roku oraz wyborów Miss Lata 2015 

w dniu 27 sierpnia 2016 roku w ramach imprezy "Pożegnanie Lata z Echem Dnia" na 

Rynku w Kielcach., na kwotę: 5 935,00 zł. brutto. 

46. Umowa zlecenie zawarta w dniu 26.08.2016r. nr 

W/UMZLEC/209/EKS/27/UM/1213/2016 z Teresą Kabus- Ormianin „U Cepra” za 

współorganizację z Radiem Kielce imprezy familijnej „Bliżej Teatru” w dn. 28.08.2016r. 

w Parku Miejskim na kwotę 3.000,00 zł brutto. 

 

 

 

 

 


