
l.p. podmiot umowy przedmiot umowy

data zawarcia 

umowy wartość umowy numer umowy

1.

Nieruchomości i Opłaty 

Lokalne Sp. z o. o. z 

siedzibą w Szczecinie najem pomieszczeń biurowych 1.03.2018 r. 3 833,80 zł (netto) miesięcznie N/12/2018

2.

GABI Biuro Rachunkowe 

Gabriela Krefta-Marczak

świadczenie kompleksowych usług 

księgowo-rachunkowych, obsługa 

finansowa, obsługa kadrowo płacowa 

spółki 1.03.2018  r. 9 500,00 zł (brutto) miesięcznie

umowa nr 

FW/USL/2/18

3.

Bank Gospodarstwa 

Krajowego

świadczenie usługi prowadzenia 

rachunków bankowych oraz innych usług 19.03.2018 r.

Bank pobiera opłaty i prowizje 

zgodnie z Taryfą opłat i prowizji

umowa nr 

FW/USL/3/2018

4.

Kompania Twórcza 

Krzysztof Adamski

przygotowanie identyfikacji wizualnej, 

wzoru oznakowania pomieszczeń 

biurowych oraz wizytówek wraz z 

wydrukiem 5.05.2018 r. 2 952,00 zł (brutto)

umowa nr 

FW/USL/4/18

5. Gmina Miasto Szczecin

cesja umowy nr CRU/17/0000611 

zawartej między Gminą Miasto Szczecin a 

DreamWorlds Sp. z o. o. Sp. K. 25.05.2018 r.

zgodnie z umową nr CRU/17/0000611 

zawartą między Gminą Miasto 

Szczecin a DreamWorlds Sp. z o. o. Sp. 

K.

umowa nr 

FW/P/5/18

6.

DreamWorlds Sp. z o. o. 

Sp. K. z siedzibą w 

Mysłowicach

aneks do umowy nr CRU/17/0000611 

obejmujący wykonanie makiety 

projektowej inwestycji pn. Budowa Parku 

wodnego "Fabryka Wody-Nowa 

Gontynka" 13.06.2018 r. 15 375,00 zł (brutto)

aneks nr 5 do 

umowy nr CRU 

17/0000611

7.

Pomernia Brokers Sp. z 

o. o. z siedzibą w 

Szczecinie

świadczenie usług brokerskich i obsługi 

ubezpieczeniowej 29.05.2018 r. nie dotyczy

umowa nr 

FW/USL/6/18

8.

MSA System Maciej 

Arndt

usługa wsparcia technicznego - 

weryfikacja dokumentacji projektowej, 

zdefiniowanie wytycznych projektowych  

dla zadania inwestycyjnego pn. Park 

Wodny "Fabryka Wody-Nowa Gontynka" 

w zakresie systemów teletechnicznych 

(niskoprądowych) 13.06.2018 r. 28 000,00 zł (brutto)

umowa nr 

FW/USL/7/05/18

9.

FPS Consulting Sp. z o. o. 

Sp. K. z siedziba w 

Szczecinie

usługa wsparcia technicznego - 

weryfikacja dokumentacji projektowej, 

doradztwo dotyczące dostosowania 

obiektu do wymogów przepisów 

prawnych w zakresie ochrony p. poż. dla 

zadania inwestycyjnego pn. Park Wodny 

"Fabryka Wody-Nowa Gontynka" 13.06.2018 r. 25 000,00 zł (brutto)

umowa nr 

FW/USL/8/06/18

10.

Proj-Futura Andrzej 

Jaworowski

usługa wsparcia technicznego -

weryfikacja dokumentacji projektowej w 

zakresie dotyczącym branży sanitarnej 

dla zadania inwestycyjnego  pn. Park 

Wodny "Fabryka Wody-Nowa Gontynka" 13.06.2018 r. 33 000,00 zl (brutto)

umowa nr 

FW/USL/9/06/18

11.

Stettiner Daniel 

Czapiewski

aktualizacja serwisu 

www.fabrykawody.eu 11.06.2018 r. 5 280,00 zł (netto)

umowa nr 

FW/USL/10/18

12. Polkomtel Sp. z o. o. świadczenie usług telekomunikacyjnych 13.06.2018 r.

opłaty naliczane zgodnie z planem 

taryfowym i cennikiem operatora 

umowa nr 

USL/T/11/18

13.

RDJ- Projektowanie-

Nadzór-Wykonawstwo 

Robert Andruszko

usługa wsparcia technicznego  w zakresie 

Projektu zagospodarowania terenu i 

projektu drogowego dla zadania 

inwestycyjnego pn. Park Wodny "Fabryka 

Wody-Nowa Gontynka" 19.06.2018 r. 14 000,00 zł (brutto)

umowa nr 

FW/USL/12/2018

14.

Szczecińska Agencja 

Artystyczna

realizacji kampanii promocyjnej na FB 

projektu budowy Szcecińskiej Fabryki 

Wody 15.06.2018 r. 1 537,50 zł (brutto)

umowa nr 

FW/USL/13/18
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15. Wojciech Rogowski

realizacja procesu pozyskania 

finansowania inwestycji, analizy 

ekonomiczno-finansowe, sporządzanie 

dokumentacji i opracowań finansowych, 

analizy rynku, doradztwo w zakresie 

dokumentów finansowych związanych  

projektem "Budowa parku wodnego pn. 

Fabryka Wody - Nowa Gontynka"

2.07.2018 r. 

(rozwiązanie 

umowy w dniu 

14.12.2018 r.) 27 900,00 zł (brutto)

umowa nr 

FW/USL/14/18

16.

DiP Dziakiewicz i 

Wspólnicy Sp. J.

najem oraz obsługa serwisowo-

materiałowa urządzenia SHARP MX-

2630N 13.04.2018 r.

czynsz 300,00 zł (brutto) miesięcznie + 

wg zużycia na podstawie 

comiesiecznej faktury VAT

umowa nr 

FW/USL/15/18

17.

Powszechny Zakład 

Ubezpieczeń S. A.

ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej ogólnej 3.07.2018 r.

składka łączna w wysokości 3863,54 zł 

(brutto)

umowa nr 

FW/U/16/18

18. Gmina Miasto Szczecin

dzierżawa nieruchomości gruntowej w 

Szczecinie przy ul. Emilii Sczanieckiej, w 

obrębie 3013-Nad Odrą stanowiącej 

działkę 4/14  na realizację inwestycji 

polegajacej na budowie i lokalizacji parku 

wodnego pn. "Fabryka Wody-Nowa 

Gontynka" 1.07.2018 r. 513,21 zł (brutto) miesięcznie

umowa nr 80-

B/NO/2018

19. Polkomtel Sp. z o. o.

współpraca w zakresie zawierania umów 

o świadczenie usług telekomunikacyjnych 

oraz zawierania umów zakupu aparatów 

telefonicznych 11.06.2018 r.

umowy zawierane zgodnie z planami 

cenowymi operatora

umowa nr 

FW/USL/18/18

20. Slican Sp. z o. o. świadczenie usług - telefony stacjonarne 4.04.2018 r.

koszty usługi okreslone zostały w 

cenniku taryfy biznes III operatora

umowa nr 

FW/USL/T/19/2018

21. Gmina Miasto Szczecin

cesja umowy o przyłączenie nr 

43777/2017/OD3/RR1 do sieci ENEA 

Operator 7.08.2018 r. nie dotyczy

umowa nr 

FW/P/20/2018

22.

Agraria Sp. z o. o. z 

siedzibą w Warszwie

opracowanie i przygotowanie 

biznesplanu wraz z analizami 

finansowymi, weryfikacja dokumentacji 

projektowej, opracowanie planu i zasad 

komercjalizacji obiektu oraz struktury i 

planu zatrudnienia, opracowanie i 

wdrożenie strategii marketingowej, 

przygotowywanie, analiza i weryfikacja 

harmonogramów rzeczowo-finansowych, 

nadzór nad realizacją programu-

funkcjonalno-użytkowego inwestycji pn. 

Park Wodny "Fabryka Wody-Nowa 

Gontynka" 7.08.2018 r. 57 700,00 zł (netto)

umowa nr 

FW/USL/21/2018

23.

Lubiniecki Sołtyszewski 

Kancelaria radców 

Prawnych spółka 

partnerska z siedzibą w 

Szczecinie

usługi doradztwa prawnego dotyczącego 

przygotowania inwestycji polegającej na 

budowie obiektu aquaparku 22.08.2018 r.

400,00 zł (netto) za każdą godzinę 

świadczenia usługi

umowa nr 

FW/USL/22/2018

24.

AMS S. A. z siedzibą w 

Warszawie zamówienie ekspozycji i druku reklamy 3.09.2018 r. 4 008,00 zł (netto)

umowa nr 

FW/USL/23/2018

25.

Kompania Twórcza 

Krzysztof Adamski wykonanie księgi znaku 20.09.2018 r. 2 200,00 zł (netto)

umowa nr 

FW/USL/24/2018

26. Poczta Polska S. A.

powszechne usługi pocztowe w obrocie 

krajowym i zagranicznym, usługa "poczta 

firmowa" 18.09.2018 r.

zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej w 

zakresie Poczty firmowej oraz usług 

powszechnych w obrocie krajowym i 

zagranicznym

umowa nr 

FW/USL/25/2018

27.

Szczecińska Agencja 

Artystyczna

przygotowanie szaty graficznej oraz 

projektów billboard, roll-up, ulotki 3.10.2018 r. 600,00 zł (brutto)

umowa nr 

FW/USL/26/2018



28.

Zachodniopomorski 

Uniwersytet 

Technologiczny w 

Szczecinie

udostępnienie powierzchni 

wystawienniczej, umieszczenie logo 

spółki na outdoorowych powierzchniach 

reklamowych wielkoformatowych na 

terenie Szczecina, działania promocyjne i 

marketingowe podczas i w związku z 

organizowaną imprezą popularno-

naukową "Noc Naukowców" 26.09.2018 r. 10 000,00 zł (netto)

umowa nr 

FW/USL/27/2018

29. Gmina Miasto Szczecin

dzierżawa nieruchomości gruntowej w 

Szczecinie przy ul. Emilii Sczanieckiej, w 

obrębie 3013-Nad Odrą stanowiącej 

działkę 4/14  na realizację inwestycji 

polegajacej na budowie i lokalizacji parku 

wodnego pn. "Fabryka Wody-Nowa 

Gontynka" 5.11.2018 r. 513,21 zł (brutto) miesięcznie

umowa nr 

FW/D/28/2018

30.

AMS S. A. z siedzibą w 

Warszawie zamówienie ekspozycji i druku reklamy 9.11.2018 r. 2 068,00 zł (netto)

umowa nr 

FW/USL/29/2018

31. Polkomtel Sp. z o. o. świadczenie usług telekomunikacyjnych 10.10.2018 r.

opłaty naliczane zgodnie z planem 

taryfowym i cennikiem operatora 

umowa nr 

FW/USL/30/2018

32. Gmina Miasto Szczecin

zajęcie działki  nr 1/13 z obrębu 

ewidencyjnego 1017 z przeznaczeniem 

pod budowę i eksploatację przyłącza 

energetycznego 19.11.2018 r. nie dotyczy

umowa nr 

FW/D/31/2018

33.

Szczecińska Agencja 

Artystyczna

stworzenie, uruchomienie profilu Fabryki 

wody na portalu społecznościowym wraz 

z kampanią inaugurującą w social 

mediach 16.10.2018 r. 3 000,00 zł (netto)

umowa nr 

FW/USL/32/2018

34.

Zakład 

Unieszkodliwiania 

Odpadów Sp. z o. o.

zakup używanego wyposażenia 

biurowego wraz z używanymi meblami 

dla siedziby spółki 5.11.2018 r. 18 062,00 zł (netto)

umowa nr 

FW/Z/33/2018

35. Shell Polska Sp. z o. o.

 ustanowienie służebności gruntowej  

(działka nr 4/11)  w celu obsługi i 

modernizacji przyłącza energetycznego w 

zwiazku z realizacją projektu 

inwestycyjnego "Fabryka Wody-Nowa 

Gontynka" w Szczecinie 03.12.2018 10 000,00 zł (brutto) 

umowa nr 

FW/P/D/34/2018

36. Enea Operator sp. z o. o.

określenie praw i obowiązków stron 

zwiazanych z realizacją i finansowaniem 

przebudowy istniejącej infrastruktury 

elektroenergetycznej kolidującej z 

planowanym zagospodarowaniem 

nieruchomości gruntowej w związku z 

inwestycją budowa Parku Wodnego 

Fabryka Wody- Nowa Gontynka 12.12.2018 n/d

umowa nr 

FW/P/35/2018


