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Wąbrzeźno, 20 czerwca 2022 r. 
Informacja o pracy Burmistrza Wąbrzeźna za okres od  22.06.2022 r.  do 26.09.2022 r. 

Sprawy bieżące, spotkania. 

Lp. Data Treść 

1.  23.06 Zakończenie klasy ósmych SP3 

2.  24.06 Zakończenie klasy ósmych SP2 

3.  24.06 Wręczenie nagród Nernsta dla uczniów. 
Doroczne Stypendium im. Walthera Nernsta otrzymało sześć uczennic szkół 
podstawowych. Przyznawane są one za bardzo dobre wyniki w nauce, w sporcie, za 
działalność społeczną i zaangażowanie na rzecz szkoły. 
W tym roku tą specjalną nagrodą uhonorowano: 
LENĘ BRZEZIŃSKĄ z kl. VIII c Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II – za 
osiągnięcia w nauce i działalności społecznej, 
WIKTORIĘ ŚWIŚ z kl. VIII a Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II  – za osiągnięcia 
w nauce i sporcie, 
MICHALINĘ ZYGNAROWSKĄ z kl. VIII a Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II  – 
za osiągnięcia w nauce i sporcie, 
LIDIĘ BANAŚ z kl. VIII b Szkoły Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego – za 
osiągnięcia w nauce i działalności społecznej, 
NELĘ ISBRANDT z kl. VI b Szkoły Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego – za 
osiągnięcia w nauce i sporcie, 
JULIĘ BIAŁKOWSKĄ z kl. VII d Szkoły Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego – 
za osiągnięcia w nauce i działalności społecznej. 

4.  09.07 Koncert na ruinach zespołu FEEL HARMONY 

5.  10.07 Wyścigi złomów – impreza organizowana przez Automobilklub Toruński 

6.  13.07 Spotkanie ws inwestycji realizowanych w ramach programu Polski Ład 

7.  13.07 Wręczanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie Państwu Zofii i Andrzejowi 
Wiśniewskim. 

8.  14.07 Obchody Święta Policji zorganizowane przez KPP Policji w Wąbrzeźnie w WDK 

9.  20.07 Sesja nadzwyczajna Rady Miasta – temat… 

10.  23-24.07 Mistrzostwa Polski w Pływaniu Długodystansowym na Wodach Otwartych 

11.  27.07 Spotkanie z podopiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie połączone z 
powitaniem wakacji i wręczeniem odznak Korony Gór Wąbrzeźna 

12.  27.07 Sesja Młodzieżowej Rady Wąbrzeźna – wybory przewodniczącego MRW. 
Powodem jej zwołania była złożona przez Bartosza Skopińskiego rezygnacja z funkcji 
przewodniczącego Rady. 
Rada na nowego przewodniczącego wybrała Mikołaja Gapińskiego. Ponieważ Mikołaj 
był wiceprzewodniczącym, radni musieli wybrać osobę, która obejmę jego 
dotychczasową funkcję. Powierzono ją Ilonie Błaszkiewicz. 

13.  28.07 Piknik integracyjny przedszkolaków przedszkola terapeutycznego prowadzonego 
przez Fundację Jedno Słońce 

14.  01.08 Obchody rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego. 

15.  03.08 Spotkanie z mieszkańcami ulicy Grabowej – dyskusja dotycząca budowy i lokalizacji 
schodów terenowych w ramach inwestycji. 

16.  04-08.08 Festiwal Wąbjazzno.2 

17.  10.08 Spotkanie z działkowiczami z ogrodów działkowych przy ul. Strażackiej 

18.  11.08 Podpisanie aktu notarialnego na pierwokup działki inwestycyjnej przy ul. Okrężnej 

19.  12.08 Spotkanie z wykonawcami inwestycji: „Przebudowa dróg na osiedlu Ptasim i 
Owocowym” – uzgodnienie planu realizacji prac 

20.  13.08 IV Wąbrzeskie Rockowisko 
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21.  25.08 Wręczenie odznaczeń Korony Gór Wąbrzeźna dzieciom – uczestnikom półkolonii 
letnich zorganizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie. 

22.  27.08 Otwarcie przedszkola i żłobka w Płużnicy 

23.  27.08 Zakończenie lata – koncerty zespołu Eratox. 

24.  29.08 Spotkanie z funkcjonariuszami  i pracownikami Straży Miejskiej w Wąbrzeźnie w 
ramach obchodów Dnia Strażnika Miejskiego.  

25.  30.08 Podsumowanie akcji Rowerowy Maj – spotkanie z koordynatorem miejskim oraz 
koordynatorami w jednostkach oświatowych Projektu.  
Do akcji włączyło się 1016 uczestników, w tym 951 uczniów i przedszkolaków (o ponad 
200 dzieci więcej niż w ubiegłym roku) oraz 65 pracowników placówek edukacyjnych. 
Młodzi wąbrzescy pasjonaci dwóch kółek zarejestrowali 28176 przejazdów, czyli 
ponad 11000 więcej niż w ubiegłym roku. 

26.  31.08 Obchody Światowego Dnia Inwalidy w WDK 

27.  01.09 Obchody rocznicy wybuchu II Wojny Światowej – Msza Święta i złożenie kwiatów pod 
Pomnikiem Chrystusa Warszawskiego. 

28.  02-05.09 Wizyta delegacji z Syke – obchody piątej rocznicy partnerstwa. 

29.  0-12.09 Organizacja wizyty studyjnej w ramach projektu pn. "Młoda Kultura Miejska - *Nie 
zapomnij co się stało* Projekt młodzieżowy – Syke/Niemcy, Wąbrzeźno/Polska & Al 
Hoceima/Marokko" 

30.  03.09 Biegu ulicami miasta – 5. Wąbrzeska Dziesiątka (udział w biegu gości z Niemiec i 
Maroka) 

31.  03.09 Gala obchodów 15. Rocznicy Partnerstwa Wąbrzeźno-Syke 

32.  04.09 Obchody Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza. 

33.  06.09 Udział w Akcji Narodowe Czytanie.  

34.  07.09 Wizyta w firmie Plastica w Frydrychowie. Spotkanie z dyr. Jarosławem Aleksander, 
zwiedzanie zakładu. 

35.  08.09 Udział w radzie pedagogicznej  w SP3 – podziękowanie za pracę dotychczasowej 
dyrektor – Pani Agnieszce Lepisz i powitanie w roli p.o dyrektora Pani Agaty 
Markowskiej.  

36.  11.09 Wojewódzkie Święto Myśliwych i Miłośników Przyrody. 

37.  12.09 Spotkanie z zarządem wspólnoty Gen. Hallera 7 i Panem Markiem Kondraciewiczem 
dotyczące wypracowania rozwiązania obniżenia kosztów produkcji ciepła na potrzeby 
wspólnoty. 

38.  12.09 Komisja budżetu. 
Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta w I Półroczu 2022 roku i informacja o 
realizacji inwestycji.  

39.  15.09 Sadzenie z rodzicami nowonarodzonych Wąbrzeźnianek i Wąbrzeźnian drzewek na 
terenie Skweru Wąbrzeskiego Malucha. 

40.  17.09 Amatorski wyścig kolarski Tour de CWA 

41.  19.09 Zgromadzenie wspólników SIM Nowy Dom – opiniowanie projektów uchwał nabycia 
działek przez Spółkę od Gminy Płużnica i Gminy Golub Dobrzyń.  

42.  20.09 Udział w posiedzeniu Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego przy Pomorskiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Gdańsku – odebranie aktu powołania na członka 
rady. 

43.  22.09 Zawody sportowe Orlen z podwórka na bieżnię zorganizowane na Stadionie Miejskim.  

44.  22.09 Wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Miasta – opiniowanie materiałów na 
najbliższą sesję RM. 

45.  23.09 Udział w negocjacjach grupy zakupowej na zakup energii elektrycznej. 
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Umowy, przetargi, konsultacje 

Lp. Data Treść/ uzgodnienia, decyzje 

1. 23.06.2022 Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie podstawowym na podstawie art. 275 pk1 Pzp na dostawy pn.: „Wsparcie 
dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 
Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia zawarcia umowy. 

2. 24.06.2022 Podpisano umowę z Pracownią Geologiczną „Gruntownia’’ na wykonanie odwiertów 
dla zadania  pn. „ Budowa budynków socjalnych ‘’. Wykonawca został wyłoniony w 
wyniku zebranej informacji cenowej i wykonanał zadanie za 6.650,00 złotych brutto 
w terminie do 1.08.2022 r.   

3. 29.06.2022 Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp na dostawy pn.: „Cyfrowa 
Gmina”. Zamówienie zostało podzielone na 8 części: 
1. Dostawa komputerów stacjonarnych oraz monitorów wraz z akcesoriami i 
oprogramowaniem na potrzeby działania Urzędu Miasta w Wąbrzeźnie oraz 
jednostek podległych. 
Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy. 
2. Dostawa dysków sieciowych NAS oraz dysków do tych urządzeń wraz z 
akcesoriami i oprogramowaniem na potrzeby wyposażenia przeznaczonego na 
potrzeby działania Urzędu Miasta w Wąbrzeźnie i jednostek podległych. 
Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy. 
3. Przeprowadzenie w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno audytu 
cyberbezpieczeństwa. 
Termin realizacji zamówienia: 21 dni od daty podpisania umowy. 
4. Dostawa licencji bezterminowych oprogramowania 
Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy. 
5. Dostawa licencji oraz oprogramowania do szyfrowania wraz z konsolą 
zarządzającą. 
Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy. 
6. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Wąbrzeźno wraz z 
odpowiednimi materiałami oraz certyfikatami dla uczestników szkoleń. 
Termin realizacji zamówienia: 120 dni od daty podpisania umowy. 
7. Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych z funkcją skanera. 
Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy. 
8. Przeprowadzenie szkoleń z cyberbezpieczeństwa dla pracowników Urzędu 
Miasta Wąbrzeźno.   
Termin realizacji zamówienia: 120 dni od daty podpisania umowy. 
Skrócenie terminu realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert w 
części: 1, 2, 3, 4, 5 i 8. 

4. 30.06.2022 Podpisano umowę z Gminną Spółką Wodną na udzielenie pomocy finansowej w 
wysokości 7.009,61 złotych z przeznaczeniem na zakup materiałów w związku z 
renowacją rowu melioracyjnego w Wąbrzeźnie wraz z modernizacją przepustu  , 
Zadanie zostało wykonane w terminie do 15.07.2022 r. 

5. 01.07.2022 Odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu pn.: „Przebudowa dróg na Os. Ptasim i 
Os. Owocowym w Wąbrzeźnie wraz  
z przebudową kanalizacji deszczowej”. Zostały złożone 2 oferty: 
1) PUH Feniks E. Salczyński H Tupalski Sp. j. z siedzibą w Grudziądzu - cena 
ofertowa: 16 848 171,00 zł, 
2) Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe „LUBTECH” Sp. z o.o.z siedzibą w 
Fijewie – cena ofertowa: 17 466 000,00 zł. 
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Termin wykonania zadania:  
1. Termin zakończenia realizacji całego zakresu umowy: 868 dni od dnia 
podpisania umowy. 
2. Termin wykonania dokumentacji projektowej Os. Owocowego (ulice 
położone po wschodniej  części ul. Grudziądzkiej) ze skutecznym zgłoszeniem robót 
budowlanych – do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 
3. Termin wykonania dokumentacji projektowej pozostałych ulic (ulice 
położone po zachodniej części ul. Grudziądzkiej) wraz ze skutecznym zgłoszeniem 
robót budowlanych – do 200 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 
4. Termin zakończenia realizacji zakresu umowy dotyczącego Os. Owocowego: 
do 532 dni od dnia podpisania umowy.  
 

6. 01.07.2022 Odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin 
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Zostało złożonych 8 ofert: 
1. BUDCOMART PC z siedzibą w Pile- cena ofertowa 168 356,25 zł; 
2. Grupa E Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach – cena ofertowa 171 123,75 zł; 
3. NEO-SYSTEM Marcin Krajewski z siedzibą w Brodnicy – cena ofertowa 184 
500,00 zł; 
4. ALTBIT Sp. z o.o. z siedzibą w Korzeniówce – cena ofertowa 179 887,50 zł; 
5. Hardsoft-Telekom Jarosław Kaźmierczak z siedzibą w Poznaniu – cena 
ofertowa 166 111,50 zł; 
6. AT Computers S.C. Jakub Mroczkowski, Bartłomiej Mroczkowski z siedzibą w 
Pobiedziskach – cena ofertowa 178 872,75 zł; 
7. Euroimpex S.A. z siedzibą we Wrocławiu – cena ofertowa 177 120,00 zł; 
8. INFOS SYSTEMY KOMPUTEROWE Jacek Kiełbratowski – cena ofertowa 169 
278,75 zł. 
Termin wykonania zadania: 30 dni od dnia zawarcia umowy. 

7. 01.07.2022 Podpisano  umowę na realizację zadania pn.: „Zorganizowanie i zarządzanie Strefą 
Płatnego Parkowania w Wąbrzeźnie”. Umowa została podpisana z City Parking 
Group S.A. z siedzibą w Grudziądzu. Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu 
zamówienia za cenę ofertową w wysokości 1 202 400,00 zł brutto, która służyła 
jedynie do obliczenia ceny ofertowej. Faktyczne wynagrodzenie miesięczne będzie 
liczone przez pomnożenie wskaźnika procentowego podanego przez Wykonawcę w 
formularzu ofertowym w wysokości 83,5 % przez przychody za miesiąc poprzedni z 
opłat za parkowanie pojazdów w SPP.  
Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem, 
iż Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy począwszy od 1 lipca 
2022 roku.  

8. 07.07.2022 Odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu pn.: „Cyfrowa Gmina”. Zostało złożonych 
11 ofert na 8 części postępowania. 
Część 1: Dostawa komputerów stacjonarnych oraz monitorów wraz z akcesoriami  
i oprogramowaniem na potrzeby wyposażenia przeznaczonego na potrzeby działania 
Urzędu Miasta  
w Wąbrzeźnie oraz jednostek podległych 
1. CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. Radom za cenę 215 711,25 zł 
2. NEO-SYSTEM Marcin Krajewski Brodnica -196 800,00 zł 
3. PROGRESS Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Kraków – 212 935,88 zł 
Termin wykonania zadania 30 dni od dnia zawarcia umowy. 
 
Część 2: Dostawa dysków sieciowych NAS oraz dysków do tych urządzeń wraz  
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z akcesoriami i oprogramowaniem na potrzeby wyposażenia przeznaczonego na 
potrzeby działania Urzędu Miasta w Wąbrzeźnie i jednostek podległych 
1. SOFTIL S.C. M. Kozakiewicz, A. Pajdowska Szczecin za cenę 25 983,75 zł 
2. Dabacom Bartosz Raczyński Gdańsk – 26 863,20 zł 
3. NEXTDATA S.A. Warszawa – 30 996,00 zł 
4. BIT TECHNOLOGIES P.TOMCZYK, D.BIERNAT, M.PERMUS Sp.j. Katowice – 22 
942,09 zł 
5. Signum Edward Kuś Katowice – 25 215,00 zł 
Termin wykonania zadania 30 dni od dnia zawarcia umowy. 
 
Część 3: Przeprowadzenie w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno audytu 
cyberbezpieczeństwa 
1. NT Group Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Łódź – za cenę 5 904,00 zł 
Termin wykonania zadania 21 dni od dnia zawarcia umowy. 
 
Część 4: Dostawa licencji bezterminowych oprogramowania 
1. BIT TECHNOLOGIES  P.TOMCZYK, D.BIERNAT, M.PERMUS Sp.j. Katowice – za 
cenę 102 865,75 zł 
Termin wykonania zadania 30 dni od dnia zawarcia umowy. 
 
Część 5: Dostawa licencji oraz oprogramowania do szyfrowania wraz z konsolą 
zarządzającą 
1. SOFTIL S.C. M. Kozakiewicz, A. Pajdowska Szczecin za cenę 13 345,50 zł 
Termin wykonania zadania 30 dni od dnia zawarcia umowy. 
 
Część 6: Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Wąbrzeźno wraz  
z odpowiednimi materiałami oraz certyfikatami dla uczestników szkoleń 
1. NT Group Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Łódź – za cenę 17 121,60 zł 
Termin wykonania zadania 120 dni od dnia zawarcia umowy. 
 
Część 7: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych z funkcją skanera 
1. New Technology Sp. z o.o. Bydgoszcz – za cenę 27 035,40 zł 
Termin wykonania zadania 30 dni od dnia zawarcia umowy. 
 
Część 8: Przeprowadzenie szkoleń z cyberbezpieczeństwa dla pracowników Urzędu 
Miasta Wąbrzeźno 
1. NT Group Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Łódź – za cenę 2 460,00 zł 
2. Niebezpiecznik.pl Kraków – 19 065,00 zł 
Termin wykonania zadania 120 dni od dnia zawarcia umowy. 
 
Skrócenie terminu realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert w części 
1,2,3,4,5 i 8. 

9. 15.07.2022 Unieważniono część 6 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp pn.: 
„Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Wąbrzeźno wraz z 
odpowiednimi materiałami oraz certyfikatami dla uczestników szkoleń”, realizowana 
w ramach postępowania pn.: „Cyfrowa Gmina”. 
W postępowaniu została złożona 1 oferta, ale została odrzucona na podstawie art. 
226 ust. 1 pkt 6 Pzp, tj. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli nie została sporządzona 
lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi 
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sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej określonymi przez zamawiającego. 
Unieważnienie nastąpiło na postawie art. 255 pkt 2 Pzp, tj. zamawiający unieważnia 
postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli wszystkie złożone oferty podlegały 
odrzuceniu. 

10. 21.07.2022 Podpisano umowę na część 5 postępowania pn.: „Dostawa licencji oraz 
oprogramowania do szyfrowania wraz z konsolą zarządzającą” realizowanego w 
ramach postępowania pn.: „Cyfrowa Gmina”. Umowa została podpisana z SOFTIL 
S.C. Magdalena Kozakiewicz, Agnieszka Pajdowska z siedzibą w Szczecinie. 
Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową w 
wysokości 13 345,50 zł brutto. 
Termin realizacji zamówienia: 10 dni od dnia zawarcia umowy. 

11. 21.07.2022 Unieważniono część 3 postępowania pn.: „Przeprowadzenie w Urzędzie Miasta 
Wąbrzeźno audytu cyberbezpieczeństwa”, realizowana w ramach postępowania 
pn.: „cyfrowa Gmina” . W postępowaniu została złożona 1 oferta, ale została 
odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 lit. c Pzp, tj. Zamawiający odrzuca 
ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym 
terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka 
dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub 
innych dokumentów lub oświadczeń. 
Unieważnienie nastąpiło na podstawie art. art. 255 pkt 2 Pzp, tj. zamawiający 
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli wszystkie złożone oferty 
podlegały odrzuceniu. 

12. 22.07.2022 Podpisano umowę na część 7 postępowania pn.: „Dostawa urządzeń 
wielofunkcyjnych  
z funkcją skanera” realizowanego w ramach postępowania pn.: „Cyfrowa Gmina”. 
Umowa została podpisana  
z New Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Wykonawca zaoferował 
wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową w wysokości 27 035,40 zł 
brutto. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia zawarcia umowy 
 

13. 26.07.2022 Podpisano umowę z Schulz.com. pl Patryk Schulz na opracowanie dokumentacji 
projektowo- kosztorysowej na budowę ulicy Modrzewiowej i części ulicy 
Żeromskiego.  Wykonawca został wyłoniony                     w wyniku zebranej informacji 
cenowej i wykonana zadanie za 45.510,00 złotych brutto w terminie do 23.11.2022 
r.   

14. 27.07.2022 Podpisano umowę  na część 1 postępowania pn.: „Dostawa komputerów 
stacjonarnych oraz monitorów wraz z akcesoriami i oprogramowaniem na potrzeby 
wyposażenia przeznaczonego na potrzeby działania Urzędu Miasta w Wąbrzeźnie 
oraz jednostek podległych”, realizowana w ramach postępowania pn.: „Cyfrowa 
Gmina”. Umowa została podpisana z NEO-SYSTEM Marcin Krajewski z siedzibą w 
Brodnicy. Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 196 
800,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia: 10 dni od dnia podpisania umowy. 

15. 27.07.2022 Podpisano umowę na część 1 postępowania pn.: „Dostawa komputerów 
stacjonarnych oraz monitorów wraz z akcesoriami i oprogramowaniem na potrzeby 
wyposażenia przeznaczonego na potrzeby działania Urzędu Miasta w Wąbrzeźnie 
oraz jednostek podległych”, realizowana w ramach postępowania pn.: „Cyfrowa 
Gmina”. Umowa została podpisana z NEO-SYSTEM Marcin Krajewski z siedzibą w 
Brodnicy. Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 196 
800,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia: 10 dni od dnia podpisania umowy. 
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16. 28.07.2022 Unieważniono część 8 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp pn.: 
„Przeprowadzenie szkoleń z cyberbezpieczeństwa dla pracowników Urzędu Miasta 
Wąbrzeźno”, realizowana w ramach  postepowania pn.: „Cyfrowa Gmina”.  
W postępowaniu zostały złożone 2 oferty.  
1. Oferta nr 1 została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c Pzp oraz 
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 Pzp w związku z art. 224 ust. 6 Pzp - Wykonawca 
w przewidzianym terminie nie złożył wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny ani też 
nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125  ust. 1 Pzp, do złożenia których 
zamawiający wezwał Wykonawcę. 
2. Oferta nr 2 została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c Pzp - 
Wykonawca w przewidzianym terminie nie złożył podmiotowych środków 
dowodowych, do złożenia których zamawiający wezwał Wykonawcę. 
W związku z tym, że wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu, zaistniały 
przesłanki wynikające z art. 255 pkt 2 Pzp, obligujące zamawiającego do 
unieważnienia postępowania w zakresie części 8 postępowania. 

17. 01.08.2022 Podpisano  umowę na część 4 postępowania pn.: „Dostawa licencji bezterminowych 
oprogramowania”, realizowana w ramach postępowania pn.: „Cyfrowa Gmina”. 
Umowa została podpisana z BIT TECHNOLOGIES PIOTR TOMCZYK, DARIUSZ BIERNAT, 
MACIEJ PERMUS Spółka jawna z siedzibą w Katowicach. Wykonawca zaoferował 
wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 102 865,75 zł brutto. Termin realizacji 
zamówienia: 10 dni od dnia podpisania umowy. 

18. 03.08.2022 Podpisano  umowę na część 2 postępowania pn.: „Dostawa dysków sieciowych NAS 
oraz dysków do tych urządzeń wraz z akcesoriami i oprogramowaniem na potrzeby 
wyposażenia przeznaczonego na potrzeby działania Urzędu Miasta w Wąbrzeźnie i 
jednostek podległych”, realizowana w ramach postępowania pn.: „Cyfrowa Gmina”. 
Umowa została podpisana z BIT TECHNOLOGIES PIOTR TOMCZYK, DARIUSZ BIERNAT, 
MACIEJ PERMUS Spółka jawna z siedzibą w Katowicach. Wykonawca zaoferował 
wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 22 942,08 zł brutto. Termin realizacji 
zamówienia: 10 dni od dnia podpisania umowy. 

19. 05.08.2022 Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym FENIKS z Grudziądza 
na wykonanie zadania pn. „ Przebudowa Dróg na Os. Ptasim i  Os. Owocowym w 
Wąbrzeźnie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej”.  Wykonawca został 
wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego i wykonana zadanie za 
16.848.171,00 złotych brutto w terminie do 20.12.2024 r.   

20. 11.08.2022 Zawarto akt notarialny nabycia nieruchomości określonej działkami ewidencyjnymi 
o nr nr : 48/11 i 53/1 położonej przy ulicy Okrężnej za kwotę 246.00,00 złotych. 

21. 17.08.2022 Podpisano umowę z Biurem Projektów i Inwestycji Budowlanych Jagodziński Projekt 
na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania  pn. „ Budowa 
budynków socjalnych ‘’. Wykonawca został wyłoniony w wyniku zebranej informacji 
cenowej i wykonana zadanie za 99.630,00 złotych brutto w terminie do 15.12.2022 
r.   

22. 18.08.2022 Ponownie wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pk1 Pzp na dostawy 
pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 
Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia zawarcia umowy. Skrócenie terminu 
realizacji zamówienia stanowiło jedno z kryteriów oceny ofert. 
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23. 26.08.2022 Podpisano umowę z CONCEPT Projektowanie Architektoniczne Tomasz Porębny 
zadania pn. „ Rozbudowa infrastruktury turystyczno -rekreacyjnej na Podzamczu w 
Wąbrzeźnie ”. Wykonawca został wyłoniony w wyniku zebranej informacji cenowej 
i wykonana zadanie za 98.240,00 złotych brutto w terminie do 9.11.2022 r.   

24. 26.08.2022 Zawarto akt notarialny sprzedaży lokalu mieszkalnego  nr 72  przy ulicy Sienkiewicza 
nr 5 na rzecz jego najemcy za kwotę 7.449,25 złotych. 

25. 31.08.2022 Odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin 
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Zostało złożonych 9 ofert: 
1. Centrum Informatyczne Polsoft s.c. Arkadiusz Serodziński, Elżbieta Karkut – 
Czarnobil z siedzibą Warszawie, za cenę ofertową 198 337,50 zł brutto 
2. Hardsoft – Telekom Jarosław Kaźmierczak, Poznań – cena 171 769,50 zł  
3. Alltech Spółka jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk, Płock – cena 173 799,00 zł 
4. NEO – SYSTEM Marcin Krajewski, Brodnica – cena 184 500,00 zł 
5. iCOD.pl Sp. z o.o. Bielsko – Biała, cena – 172 968,75 zł 
6. Euroimpex S.A. Wrocław, cena – 187 462,50 zł 
7. INFOS SYSTEMY KOMPUTEROWE Jacek Kiełbratowski, Gdańsk, cena – 77 
932,80 zł 
8. g.IT Solutions Michał Daszkiewicz, Kutno, cena – 183 854,25 zł 
9. Onex Group Jakub Hryciuk, Warszawa, cena – 213 097,50 zł 
Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia zawarcia umowy. Skrócenie terminu 
realizacji zamówienia stanowiło jedno z kryteriów oceny ofert. 

26. 02.-05.09.2022 Odbyły się uroczystości związane z pobytem delegacji partnerskiego miasta Syke w 
związku z Jubileuszem  15-lecia współpracy partnerskiej Wąbrzeźna i Syke. W dniu 
3.09.2022 r. podpisano deklarację o dalszej współpracy. 
Ponadto delegacja wzięła udział w Wojewódzkim Dniu Pszczelarza oraz Wąbrzeskiej 
Dziesiątce. 

27. 09.09.2022 Podpisano umowę  z Radosławem Roszkowskim na pełnienie nadzoru 
inwestorskiego nad inwestycją pn „ Przebudowa Dróg na Os. Ptasim i  Os. 
Owocowym w Wąbrzeźnie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej” Nadzór 
pełniony będzie za kwotę 120.000,00 złotych brutto. Wykonawca został wyłoniony 
w wyniku zebranej informacji cenowej.    

28. 02.-12.09.2022 Zrealizowano  trójstronny projekt  pn."Młoda Kultura Miejska – „Nie zapomnij co się 
stało”. Projekt młodzieżowy Syke/Niemcy, Wąbrzeźno/Polska & Al Hoceima/Maroko 
w projekcie wzięło udział po 13 osób z każdego kraju + po 2 opiekunów. Wąbrzeźno 
reprezentowane przez uczniów LO oraz ZSZ. Projekt został  dofinansowany ze 
środków Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży. 

 

         Tomasz Zygnarowski 

         Burmistrz Wąbrzeźna 

 


