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4.
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7.

podmiot umowy

przedmiot umowy
usługa doradztwa
merytorycznego w
zakresie dotyczącym
oceny zgodności
dokumentacji
projektowej i
prowadzonych prac w
FPS Consulting Sp. z zakresie ochrony
o. o. Sp. K.
przeciwpożarowej
SO fine agencja
usługi promocjiw
komunikacji
zakresie portalu
interaktywnej Łukasz społecznościowego
Kłaczyński
facebook
usługa doradztwa
merytorycznego w
zakresie dotyczącym
oceny zgodności
dokumentacji
projektowej i
prowadzonych prac w
FPS Consulting Sp. z zakresie ochrony
o. o. Sp. K.
przeciwpożarowej

wykonanie zadania pn.
Zaprojektowanie,
dostawa z montażem i
serwisowaniem
nowoczesnej wystawy
w części edukacyjnej
parku wodnego pn.
MAE Multimedia Art. „Fabryka Wody –
& Education sp. z o. Nowa Gontynka” w
o.
Szczecinie
przeniesienie
autorskich praw
MAE Multimedia Art. majątkowych w
& Education sp. z o. związku z umową
o.
FW/ZP/1/2020

PKO Emerytura

DKS Sp. z o. o.

zarządzanie środkami
gromadzonymi w
tworzonym przez
spółkę pracownicznym
planie kapitałowym
najem urządzenia
wielofunkcyjnego
Konica Minolta c364e
razem z obsługą
serwisowomateriałową

9.

dostawa 12miesięcznej gwarancji i
T-Systems Polska Sp. licencji dla urządzenia
z o. o.
firmy Fortinet
przeniesienie praw
ochronnych na słownoGmina Miasto
graficzne znaki
Szczecin
towarowe

10.

Żegluga Szczecińska
Turystyka
Wydarzenia Sp. z o.
o.

8.

wymiana świadczeń w
ramach wydarzenia
pn. "Żagle 2021.
Żeglarski Szczecin"

Rejestr umów 2021 r.
data zawarcia umowy
wartość umowy

numer umowy

2021-01-02 36000 zł netto

FW/USL/1/2021

2021-02-01 42000 zł netto

FW/USL/2/2021

2021-02-01 32780 zł netto

FW/USL/3/2021

20999991,87 zł
2021-02-05 netto

FW/ZP/1/2020

2021-02-11 nie dotyczy

FW/P/5/2021

2021-04-23 nie dotyczy

FW/F/6/2021

90 zł netto
miesięcznie + koszt
wydruków wg
2021-04-28 cennika
FW/USL/7/2021

2021-05-19 2495,93 zł netto

FW/USL/8/2021

2021-05-24 4889 zł brutto

FW/P/9/2021

2021-07-26 12000 zł netto

FW/USL/10/2021

11.

12.

Alstal Grupa
Budowlana sp. z o. o.
sp. k i Alstal Real
Estate sp. z o. o.

InPost Sp. z o. o.

13.

Dom Kultury
Słowianin

14.

NASKAR Norbert
Karbownik

wykonanie linii
zasilającej wir wiedzyCewka Tesli na terenie
inwestycji budowy
parku wodnego

2021-07-30

usługi pocztowe

abonament 150 zł
netto/ miesięcznie
+ stawki za usługi
2021-09-02 zgodnie z cennikiem FW/USL?12/2021

działania reklamowe i
promocyjne w trakice
wydarzenia Mikołajki
2021
doradztwo
merytoryczne w
zakresie ochrony
przeciwpożarowej przy
realizacji inwestycji
budowy parku
wodnego

26869,64 FW/RB/11/2021

2021-11-15 4000 zł brutto

FW/USL/13/2021

4000 zł netto
2021-12-01 miesięcznie

FW/USL/14/2021

