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Z SESJI  

RADY MIEJSKIEJ RUMI 
 
W ostatni czwartek lutego odbyła si ę XLVI 
sesja Rady Miejskiej Rumi, której głównym 
tematem był stan zaawansowania budowy 
centrum miasta wraz z ratuszem przy 
skrzy żowaniu ulic: D ąbrowskiego i 
Starowiejskiej. Radni zaj ęli si ę także 
ustaleniem planu pracy Rady Miejskiej 
Rumi oraz sprawami bie żącymi miasta.  

Ustalając porządek obrad, radni wykreślili z 
niego uchwałę w sprawie przyjęcia programu  
projektowania  i budowy dróg na terenie Rumi w 
latach 2009 – 2012 oraz uchwałę dotycząca 
udzielenia Szpitalowi Specjalistycznemu w 
Wejherowie dotacji w kwocie 20 tys. zł na remont 
Oddziału Chirurgii Dziecięcej.  

Głównym tematem sesji był stan 
zaawansowania budowy centrum miasta wraz 
z ratuszem. Sytuację nakreślił Zastępca 
Burmistrza ds. inwestycyjnych Ryszard 
Grychtoł. Przedstawił on także opinię 
niezależnej komisji urbanistyczno-
architektonicznej dotyczącą najlepszego – w 
skali od 0 do 10 punktów – umiejscowienia 
nowego ratusza. Najwięcej punktów otrzymała 
obecna lokalizacja magistratu przy ul. 
Sobieskiego (212 pkt.), drugie miejsce zajęła 
lokalizacja przy skrzyżowaniu ulic: 
Dąbrowskiego i Starowiejskiej (179 pkt.), 
najgorzej oceniona została lokalizacja przy ul. 
Chełmińskiej (127 pkt.). 

Po zamknięciu tego punktu obrad, radni 
zajęli się sprawami bieżącymi, rozpoczynając 
od uchwalenia zmian w planie i tematyce sesji 
Rady Miejskiej Rumi na 2009 roku oraz 
rozszerzenia planu kontroli przeprowadzanych 
przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Rumi 
W dalszym toku obrad radni odrzucili projekt 
uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rumi dla obszaru „Centrum Handlowo-
Usługowe” oraz projekt uchwały dotyczącej 
przyjęcia harmonogramu  rzeczowo-
finansowego na 2009 rok do przyjętej na sesji 
grudniowej 2008 r. „Strategii  rozwoju oświaty 
Miasta Rumi na lata 2004 – 2010”., 
uniemożliwiając tym samym przeprowadzenie 
remontu w Szkole Podstawowej nr 1.  

Przyjęli natomiast m.in.: pakiet 14 uchwał  
dotyczących nieruchomości na terenie miasta 
Rumi, ustalili liczbę punktów sprzedaży 
napojów zawierających  powyżej 4,5 % 
alkoholu do 62, podjęli uchwałę o włączeniu 
nowopowstałej ul. Jałowcowej do obwodów 
Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 2, 
wyrazili zgodę na przeznaczenie 12 tys. zł 
tytułem rekompensaty  pieniężnej dla 
policjantów, pełniących służbę poza 
normalnymi godzinami pracy w środkach 
komunikacji miejskiej na terenie Rumi oraz 
przyznali także Burmistrzowi Miasta 
miesięczny limit kilometrów na używanie 
samochodu prywatnego do celów służbowych. 

Rada Miejska przyjęła także bardzo istotną 
uchwałę, dotyczącą otrzymanych od Zarządu 
Województwa pomorskiego środków w ramach 
nadkontrakctacji Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 
2004-2006. Rumia uzyskała bowiem  
dofinansowanie w wysokości ponad 3 mln zł na 
projekt  pn. „Poprawa atrakcyjności rekreacyjnej 
Rumi poprzez budowę krytej pływalni”.   
 

SUKCES RUMI W POZYSKIWANIU FUNDUSZY UNIJNYCH 
 

Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał Gminie Rumia w r amach nadkontraktacji 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Region alnego na lata 2004-2006 
dofinansowanie w kwocie 3.022.128,76 zł na projekt  pn. „Poprawa atrakcyjno ści rekreacyjnej 
Rumi poprzez budow ę krytej pływalni”.  

Wniosek o dofinansowanie przedmiotowego projektu został złożony w 2004 roku w ramach 
Priorytetu 3 – Rozwój lokalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

Warto wiedzieć, że dokumenty programowe ZPORR 2004 – 2006 przewidują możliwość refundacji 
kosztów poniesionych na inwestycję, na którą wniosek wcześniej złożony został pozytywnie 
zaopiniowany przez komisję oceniającą. 

Jest to duży sukces Rumi w pozyskiwaniu funduszy europejskich. W sumie, Gmina  Rumia na 
inwestycje związaną z budową krytej pływalni przy ul. Rodziewiczówny, uzyskała prawie 5,5 mln zł 
dofinansowania ze środków zewnętrznych (2 mln zł z Ministerstwa Sportu i około 400 tys. zł z PFRON), 
podczas gdy całkowity koszt inwestycji wyniósł około 7,5 mln zł. Ponieważ basen wybudowano w 
znacznej części ze środków własnych gminy, pozyskane środki z nadkontraktacji będzie można 
przeznaczyć na inne ważne inwestycje w mieście.  

NAGRODY BURMISTRZA MIASTA RUMI  
ZA DZIAŁALNO ŚĆ KULTURALN Ą NA RZECZ MIASTA 

 
W czwartek, 26 lutego br., o godz. 12, w du żej Sali Obrad Urz ędu Miasta Rumi odbyło si ę 
uroczyste wr ęczenie Nagród Burmistrza Miasta Rumi za działalno ść kulturaln ą na rzecz miasta 
w minionym roku. Otrzymały je cztery osoby. Nagroda  miała tak że charakter wymierny, 
poniewa ż każdy z nagrodzonych otrzymał 2 tys zł. 
Zgodnie z decyzją Kapituły Nagrody Burmistrza Miasta Rumi, doroczne nagrody Burmistrza Miasta 
Rumi za osiągnięcia w  dziedzinie kultury za 2008 rok otrzymali: 
Teresa Kaleta  - za działalno ść na rzecz krzewienia kultury śpiewaczej . 
Prezes Chóru Św. Cecylii, który istnieje nieprzerwanie od 1923 roku przy Parafii Podwyższenia Krzyża 
Św. W Rumi. Pani Teresa Kaleta jest od 1966 roku związana z chórem, nieprzerwanie pracując 
społecznie na rzecz zespołu. 
Od roku 1994 pełni funkcję Prezesa. Pod jej kierownictwem chór w 2008 roku zarejestrował swoja 
działalność jako „Stowarzyszenie Zespół Śpiewaczy Św. Cecylia” i jako organizacja pozarządowa 
współpracuje z UM Rumia. 
Andrzej Sadłowski  - za działalno ść na rzecz promocji miasta i popularyzowania jego 
ciekawej historii. 
Autor publikowanych na stronie internetowej www.rumia.edu.pl cyklu około osiemdziesięciu artykułów, 
edytowanych tematycznie pod wspólna nazwą „Dzieje Rumi”. Sporządził pełną dokumentację prac 
archeologicznych prowadzonych na terenie ruin „Starego Kościoła” w Rumi oraz Kaplicy 
Przebendowskich w Zagórzu. 
Elżbieta Waśkowska  - za  działalno ść na rzecz Festiwalu Muzyki Religijnej 
im. ks. Stanisława Ormi ńskiego. 
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Muzyki Religijnej im. Ks. Stanisława 
Ormiańskiego nieprzerwanie od 1988  roku do chwili obecnej, organizatorka dwudziestu kolejnych 
edycji festiwalu, który jest jedną z najpoważniejszych imprez tego typu w Polsce., pełniąca wiele funkcji 
społecznych w chórze „Lira”. Przez wiele lat kierownik artystyczny, sekretarz i skarbnik chóru. 
Eugeniusz Zwara  - za działalno ść społeczn ą na rzecz krzewienia kultury kaszubskiej. 
Prezes chóru „Rumianie”, od wielu lat członek zespołów śpiewaczych działających na terenie Rumi, 
rodowity rumianin. Społecznik, działacz Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego oraz zapalony 
propagator kultury kaszubskiej. 
  

  

Wspólne zdj ęcie 
nagrodzonych z władzami 

miasta  
 

(stoją od lewej):  
Krzysztof Selke - Zastępca 
Burmistrza Miasta Rumi ds. 
społecznych, czwórka 
nagrodzonych: Elżbieta 
Waśkowska , Teresa 
Kaleta , Eugeniusz Zwara,  
Andrzej Sadowski  oraz 
Ryszard Grychtoł , 
Zastępca Burmistrza Miasta 
Rumi ds. inwestycyjnych.  
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WAŻNE DLA 
BEZROBOTNYCH  

 
Klub Pracy działający przy Urzędzie 

Miasta Rumi informuje, że zasiłki dla 
bezrobotnych z terenu Rumi , będą 
wypłacane: 11 marca (nazwiska zaczynające 
się na A – K)  i 12 marca  (nazwiska L – Z) 
2008 roku w Kaszubskim Banku 
Spółdzielczym w Redzie.  

Natomiast, termin składania 
oświadcze ń w Powiatowym Urz ędzie Pracy 
w Wejherowie  przez osoby bezrobotne 
posiadające prawo do zasiłku został 
wyznaczony na: 20 marca (nazwiska 
zaczynające się na A – K), 23 marca (L - P), 
24 marca (nazwiska R - Z). 
Osoby nie posiadaj ące prawa do zasiłku  
składają oświadczenia w trybie indywidualnym 
– co trzy miesiące - w dniu wyznaczonym  
przez pracownika Powiatowego Urzędu Pracy 
w Wejherowie 
 

PRACA W URZĘDZIE 
 

Burmistrz Miasta Rumi ogłosiła nabór na 
wolne stanowiska : 

 
- Podinspektor w Wydziale Polityki 

Gospodarczej Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska  pełnym wymiarze 
czasu pracy. 

- Podinspektor w Wydziale Urbanistyki i 
Architektury  Urzędu Miasta Rumi w 
pełnym wymiarze czasu pracy. 

 
Szczegółowa tre ść ogłoszeń o naborze 
dostępna jest na tablicy  ogłosze ń Urzędu 
Miasta Rumi oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej  Urzędu Miasta Rumi 
/www.bip.rumia.pl/.  
 

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ Z 
MOPS 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Rumi 
informuje, wypłaty świadczeń w marcu br. 
realizowane będą w Urzędach Pocztowych 
przy ulicach:  
Starowiejskiej, Pomorskiej, Majkowskiego  

w dniach: 
1) świadczenia rodzinne i świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego  
- 26 – 30 marca 2009 r.   
 
2) zasiłki z pomocy społecznej (II wypłata) 
- 23 – 27 marca 2009 r.  
 

SZANSA DLA 
PRZEDSIĘBIORCÓW 

 
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłosiła 
nabór wniosków o dofinansowanie projektów 
w ramach Poddziałania 1.1.1 - Konkurs nr 
1.1.1_2 Mikroprzedsiębiorstwa.               
Wnioski o dofinansowanie projektów należy 
składać w terminie od 26.02.2009 r. do 
31.03.2009 r., od poniedziałku do piątku w 
godzinach 8.00 – 15.00 w siedzibie Agencji 
Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku przy ul. 
Piwnej 36/39 (I piętro). 
Szczegółowe informacje  znajdują się na 
stronie Agencji Rozwoju Pomorza 
www.arp.gda.pl 

 

 

101 LAT RUMIANKI!!! 
 
Pani Joanna Adamczyk, mieszkanka Rumi obchodziła ni e byle jaki Jubileusz, bo 101 lat życia! Z 
tej okazji, Szanown ą Jubilatk ę odwiedziła El żbieta Rogala-Ko ńczak, Burmistrz Miasta Rumi. 
Wręczyła kwiaty, prezent i zło żyła najserdeczniejsze życzenia jeszcze wielu lat życia. 
 
Pani Joanna Adamczyk całe życie poświęciła rodzinie, z której może być dumna. Dochowała się 
pięcioro dzieci, jedenastu wnuków i czternaścioro prawnuków. Oprócz rodziny, zajmowała się także 
gospodarstwem domowym, a zwłaszcza pięknym sadem wokół domu. Doglądała aż 70 drzew 
owocowych, które były jej oczkiem w głowie. Co roku część zbiorów sprzedawała na rynku, a z tego co 
zostało przygotowywała przetwory na zimowy czas. 
Drugim hobby pani Joanny były… garnki. Pochodzi bowiem ze znanego kaszubskiego rodu 
garncarskiego – Neclów z Chmielna, z samego serca Szwajcarii Kaszubskiej. 
 
Ostatnio Pani Joanna niedomaga, ale wciąż się uśmiecha i lubi przebywać z rodziną. Życzymy więc 
naszej rumskiej Jubilatce zdrowia i uśmiechu, jak najwięcej i na jak najdłużej. 
 

SUKCES RUMSKICH SPINEK 
 
Wielki sukces mają na swoim koncie dziewczęta należące do Zespołu Tanecznego SPINKI  z sekcji 
tanecznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi. Na Krajowych Mistrzostwach IDO w 
Siedlcach (Mistrzostwa Polski), które odbyły si ę w dniach 7 – 8 marca 2009 r.  nasze Rumianki 
zdobyły  tytuł MISTRZA POLSKI  w kategorii tańca modern w formacji do 11 lat. 
Uzyskanie tego tytułu jest równoznaczne z wygraniem eliminacji uprawniających do startów na 
Mistrzostwach Europy, Świata oraz na Olimpiadzie Tanecznej.  
Na przełomie kwietnia i maja, w dniach 29 kwietnia do 10 maja 2009 roku w Moskwie odbędzie się VI 
Olimpiada Taneczna i jednocześnie Mistrzostwa Europy w tańcu modern. Nasze  dziewczęta otrzymały 
kwalifikacje na tę taneczna imprezę. GRATULUJEMY 
 

II OTWARTE KONKURSY OFERT 
 
Burmistrz Miasta Rumi informuje organizacje pozarządowe, że ogłosiła II Otwarte Konkursy Ofert na 
realizację zadań własnych Gminy Rumia niedotowanych wcześniej z budżetu gminy.  
Konkursy ogłoszone są w zakresie: pomocy społecznej, profilaktyki uzale żnień, ochrony i 
promocji zdrowia, nauki, edukacji, o światy i wychowania oraz upowszechniania kultury 
fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki. 
 
Termin składania ofert mija 27 marca 2009 roku, o godz. 15.30.   
 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej miasta w zakładce: informator/organizacje 
pozarządowe. 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE  
OBWODNICY PÓŁNOCNEJ AGLOMERACJI TRÓJMIEJSKIEJ 

 
Burmistrz Miasta Rumi zaprasza wszystkich mieszkańców Rumi do udziału w konsultacjach 
społecznych na temat projektu „Obwodnica Północna Aglomeracji Trójmiejskiej” (OPAT).  
Spotkanie odb ędzie si ę 2 kwietnia 2009 r. o godz. 18 w Szkole Podstawowej nr 1 w Rumi , przy 
ul. Ko ścielnej 6.   
Prowadz ący spotkanie specjaliści – mediatorzy z listy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 
przedstawią zasady konsultacji społecznych, przedstawi ą założenia projektu OPAT i warianty 
przebiegu drogi.  Wszyscy uczestnicy będą mogli wyrazić swoje opinie wypełniając ankietę, 
opracowana na potrzeby projektu. Będzie też czas na pytania, odpowiedzi i dyskusję.  
 

WIOSENNE WYSTAWKI W RUMI 
 
Jak co roku gmina zamierza wkrótce przystąpić do wiosennej akcji zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych, która zostanie przeprowadzona w kwietniu. 
Podobnie jak w zeszłym roku, zbiórka odpadów będzie odbywała się wprost sprzed posesji – system 
„do krawężnika” (ewentualnie spod pergoli  śmietnikowej) lub do kontenera. 
 
UWAGA! Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych z ostały dostosowane do dni 
wyznaczonych na odbiór odpadów segregowanych przez firm ę, z któr ą mieszkaniec ma 
podpisan ą umow ę na odbiór odpadów komunalnych. 
 
Niepotrzebne sprzęty należy wystawić w sposób nie utrudniający ruchu pieszym i pojazdom. 
Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zbiórka odpadów będzie odbywała się od godzin porannych 
wyznaczonego dnia i sprzęty wystawione później nie zostaną już zabrane. Wskazane jest więc 
wystawianie odpadów dzień wcześniej, nie później jednak niż do godz.  
7-ej dnia, w którym przeprowadzana jest zbiórka. 
Można wystawia ć: 

- zużyty sprz ęt gospodarstwa domowego (lodówki, pralki, kuchenki,  piecyki, armatura 
sanitarna, odkurzacze), meble, 

- sprz ęt elektroniczny (radia, telewizory, komputery), 
- stolark ę budowlan ą, 
- opakowania i inne materiały o du żych rozmiarach. 

 
UWAGA ! 

Odpady inne ni ż wielkogabarytowe nie b ędą zbierane, dotyczy to m.in. odpadów bytowych, gruzu, 
odpadów zielonych, akumulatorów, eternitu, papy, pojemników z olejami i innymi substancjami 
ropopochodnymi. 
 
Szczegółowy harmonogram wiosennych wystawek w Rumi będzie można sprawdzić w kwietniowym 
wydaniu Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta Rumi „Rumskie Nowiny”. 



UWAGA! AKCJA STRA ŻY MIEJSKIEJ W RUMI: 
 KONTROLA PRAWIDŁOWEGO OZNAKOWANIA BUDYNKÓW 

 
Straż Miejska w Rumi wznawia akcję o nazwie „Dobry numer”. Od 16 marca do 31 maja 2009 r . 
rewirowi Straży Miejskiej będą kontrolowa ć oznakowanie budynków w Rumi  w oparciu o 
Rozporządzenie ministra infrastruktury z 28 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej 
nieruchomości (Dz. U. nr 243, poz. 2432), które określa, że numer porządkowy w miejscowościach 
posiadających ulice i place z nazwami, powinien być uwidoczniony wraz z nazwą ulicy (placu). Jeżeli 
budynek położony jest w głębi nieruchomości, która jest ogrodzona od strony ulicy, wówczas należy 
umieścić tabliczkę z numerem i nazwą ulicy również na ogrodzeniu. 

Brak tabliczki z numerem i nazwą ulicy może mieć daleko idące konsekwencje. Trudności z dotarciem 
karetki pogotowia do chorego albo straży pożarnej np. do ofiar pożaru lub wydzielania się czadu (co w 
Rumi miało już miejsce kilka razy, również z tragicznym skutkiem), mogą doprowadzić do utraty 
zdrowia, a nawet życia poszkodowanych. Zatem tabliczka z nazwą ulicy i numerem ma wielki wpływ na 
bezpieczeństwo w mieście. 

Wiele domów w Rumi nie spełnia wymogów przepisów. Na elewacjach nie ma albo nic, albo jest sam 
numer. Zgodna z przepisami tabliczka (z numerem i nazwą ulicy) kosztuje około 30 zł, a czas 
oczekiwania w zakładach usługowych trudniących się ich wytwarzaniem, jak ustalono, nie jest dłuższy 
niż 3 dni. Strażnicy miejscy są zobowiązani do egzekwowania przestrzegania prawa, poprzez 
umieszczenie przez mieszkańców właściwych tabliczek numerowych. Odwiedzą oni wszystkich 
właścicieli posesji, w których konieczne są zmiany i wręczą terminowy nakaz umieszczenia wymiany 
oznakowania.  

Nieoznaczenie lub złe oznaczenie posesji jest wykroczeniem. Według art. 64 § 1 kodeksu wykroczeń 
kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia 
obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z 
numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze 
grzywny do 250 zł albo karze nagany.  Ponadto złe oznakowanie nieruchomości może wywołać 
poważne inne skutki karne i odszkodowawcze dla właściciela lub zarządcy nieruchomości, 
spowodowane roszczeniami ewentualnych poszkodowanych. 

Komendant  Straży Miejskiej w Rumi, Roman Świrski 

Przykłady prawidłowo oznakowanych tablic na budynkach: 

   

PLASTYCZNY KONKURS STRA ŻACKI 
 
Pod koniec lutego, zakończył się gminny etap dziewiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego dla dzieci i młodzie ży, pod hasłem : „Kl ęska – powód ź czy huragan – stra ż pożarna 
ci pomaga”. Od lat jego organizatorem jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, przy 
współpracy wydziałów zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich oraz urzędów miast i gmin. 
 
Konkurs ma rozszerzyć wiedzę dzieci i młodzieży na temat zachowania bezpieczeństwa w przypadku 
występowania wszelkiego typu zagrożeń oraz zainteresowanie działalnością służb ratowniczych 
uczestniczących w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych. Ma kształtować właściwe zachowanie dzieci i 
młodzieży w obliczu zagrożenia oraz uświadamiać, jak postępować w momencie jego zaistnienia. 
Konkurs rozgrywa się w kilku kategoriach wiekowych oraz w trzech etapach. Za tegorocznymi 
uczestnikami jest już etap gminny.  
W tym roku, w konkursie wzięło udział 95 prac wykonanych przez uczniów rumskich szkół. Jury 
zakwalifikowało do kolejnego – powiatowego - etapu 15 prac, po 5 z każdej grupy wiekowej. 

W I grupie  6-8 lat zakwalifikowano prace: 
1. Natalia Wittbrodt lat 8 Szkoła Podstawowa Nr 1 
2. Rafał Zamojski lat 8 Szkoła Podstawowa Nr 10 
3. Dagmara Czerwionka lat 8 Szkoła Podstawowa Nr 10 
4. Martyna Sahajdaczna lat 7 Szkoła Podstawowa Nr 10 
5. Łukasz Budzisz lat 8 Szkoła Podstawowa Nr 10 

W II grupie 9-12 lat zakwalifikowano prac: 
1. Agata Szlagowska lat 11 Szkoła Podstawowa Nr 9 
2. Klaudia Wardzińska lat 10 Szkoła Podstawowa Nr 9 
3. Natalia Hładuniuk lat 10 Szkoła Podstawowa Nr 10 
4. Maciej Kaczmarczyk lat 11 Szkoła Podstawowa Nr 9 
5. Kamili Siewert lat 10 Szkoła Podstawowa Nr 10 

W III grupie  13-16 lat zakwalifikowano prace: 
1. Dagmara Woss lat 15 Gimnazjum  Nr 1 
2. Marta Szefka lat 15 PZPOW 
3. Weronika Szklińska lat 15 PZPOW 
4. Tomasz Hewelt lat 15 Salezjańskie Gimnazjum 
5. Amanda Kwidzyńska lat 13 Gimnazjum  Nr 1 

Wyró żnienie specjalne   
Kamila Siewert lat 10 Szkoła Podstawowa Nr 10 

 
Przed uczestnikami z Rumi jeszcze dwa etapy:  powiatowy (do 27 marca br.) i wojewódzki  (do 30 
kwietnia br.). Natomiast, wielki finał  odbędzie się w połowie czerwca w Komendzie Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.  

BEZPIECZNE MIASTO 

Powiatowe Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego 

-112 

Policja -997 

Straż Pożarna -998 

Pogotowie Ratunkowe -999 

Pogotowie Gazowe -992 

Pogotowie Wodno  - Kanalizacyjne -994 

Policja 
- 0-58 679-67-02, 
- 0-58 679-67-22,  
- 0-58 671-59-97 

Straż Pożarna - 0-58 671-01-98 

Straż Miejska - 0-58 671-94-73,  
- 0-58 679-35-55 

Pogotowie Ratunkowe - 0-58 677-61-02,  
- 0-58 677-61-03 

Pogotowie Gazowe - 0-58 671-18-82 

Pogotowie Energetyczne - 0-58 620-45-50 

Pogotowie Wodno - 
Kanalizacyjne 

- 0-58 621-67-20    
-0-58 621-90-19 

Pogotowie Drogowe - 0-58 679-44-40 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

- 0-58 671-05-56  
- 0-58 671-08-36 

Sanepid Wejherowo - 0-58 672-74-27 

Zarząd Drogowy Wejherowo - 0-58 774-32-80 

Powiatowy Urząd Pracy - 0-58 672-21-62 

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie - 0-58 672-40-63 

Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej  

- 0-58 672-22-22 

Komendant Powiatowy Policji - 0-58 672-97-22 

Prokuratura Rejonowa w 
Wejherowie 

- 0-58 672-98-60,  
- 0-58 672-26-64 

Powiatowy Inspektor Sanitarny - 0-58 672-18-60 

Sąd Rejonowy w Wejherowie - 0-58 672-23-13 

Areszt Śledczy Wejherowo - 0-58 778-79-21 

Urząd Skarbowy Wejherowo - 0-58 677-34-32 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego - 0-58 672-13-09 

Biuro Paszportowe - 0-58 672-45-56 

Państwowa Inspekcja Pracy - 0-58 672-71-83 

Urząd Statystyczny o/Wejherowo - 0-58 677-20-90 

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej ul. Derdowskiego 24 

- 0-58 671-15-11 

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej ul. Katowicka 16 - 0-58 671-26-66 

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej ul. Piłsudskiego 48A 

- 058 671-98-25 

Poradnia Medycyny Rodzinnej 
Panaceum ul. Katowicka 16 

- 0-58 671-72-10 

Koordynator Ratowniczych 
Działań Medycznych - 0-58 302-13-31 

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna 

- 0-58 672-74-23 

Szpital Specjalistyczny im. 
Floriana Ceynowy w Wejherowie 

- 0-58 572-72-00 



KALENDARZ IMPREZ  W RUMI   
MARZEC 2009 

 
01 – 31    Galeria "U Bibliotekarek" Alojzy Osada -  wystawa 
malarstwa olejnego,  Miejska Biblioteka Publiczna ul. Pomorska 11 
01 – 21Galeria SIGNUM wystawa fotograficzna pt. „Mo rze” 
Gdańskiego Towarzystwa Twórczości  Fotograficznej, Dom Kultury SM 
"Janowo", ul. Pomorska 11 
01 (niedziela) godz. 10.00-18.00; Halowy Turniej Piłki No żnej Rocznik 
1997, Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicz 49 
godz. 18.00; Biesiada literacka – go ść prof. Grzegorz Kołodko; 
promocja ksi ążki – „W ędruj ący świat”;  Domu Kultury SM „Janowo” ul. 
Pomorska 11, org. DK SM „Janowo” 
 
05 (czwartek) godz. 12.00; Wystawa VIII Miejskiego Konkursu 
Plastycznego pt. Tu żyjemy” - motto konkursu: „Dawna Rumia”,  
Miejski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19, org. MDK  
06 (piątek) godz. 10.00-14.00; OLIMPIADA KUBUSIA PUCHATKA - 
gimnazjalista przedszkolakowi , Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR 
ul. Mickiewicza 49 
 
07 (sobota) godz. 18.00-20.00; mecz piłki siatkowej - I liga kobiet - EC 
WYBRZEŻE TPS RUMIA - TS WISŁA ENERGIA KRAKÓW , Hala 
Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49, org. TPS Rumia 

godz. 18.00; Sceny miłosne dla dorosłych - spektakl Nowego Teatr u                    
ze Słupska; Domu Kultury SM „Janowo” ul. Pomorska 11, org. DK SM 
„Janowo” 

 
11 (środa) godz. 18.00; promocja albumu pt. „Rumia - pomniki, tablice, 
kapliczki, krzy że…” wydanego przez Urząd Miasta Rumi Miejski Dom 
Kultury ul. Mickiewicza 19, org. MDK, MBP 
 
12 (czwartek) godz. 18.00; promocja tomiku wierszy pt. „Grzybowe 
rymy” - Olga Maria B ąkowska ; Miejski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19, 
org. MDK 
 
14 (sobota)godz. 16.00-22.00; GRAND PRIX RUMI W PIŁCE 
SIATKOWEJ  III edycja- eliminacje;  Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR 
ul. Mickiewicza 49, org. MOSiR   
 
15 (niedziela) godz. 8.30-15.30; GRAND PRIX RUMI 2008/2009 W 
TENISIE STOŁOWYM - V edycja  zapisy: juniorzy, seniorzy 8.30-9.30 - 
pierwsze gry: 9.45; Szk. Podst, Szk. Gim, dziewczęta: 9.30-10.30 - 
pierwsze gry: 10.45;  Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 
49, org. MOSiR 
godz. 16.00; Rodzinne Spotkania Teatralne – Smakołyki ciotki Klo tki – 
spektakl Teatru „T ęcza” ze Słupska ; Domu Kultury SM „Janowo” ul. 
Pomorska 11, org. DK SM „Janowo    
 
16 (poniedziałek) godz. 9.00-15.00; V Halowe Mistrzostwa Rumi W 
Drużynowej Lekkiej Atletyce Szkół Podstawowych i Gimnaz jalnych ; 
Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49, org. SZS, MOSiR 
 
19 (czwartek) godz. 10.00-15.00; Miejska Gimnazjada w Piłce 
Koszykowej Chłopców ; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. 
Mickiewicza 49, org. SZS, MOSiR 
godz. 18.00; wernisa ż  wystawy malarstwa Leona Bieszke , Miejski Dom 
Kultury ul. Mickiewicza 19, org. MDK 
 
20 (piątek) godz. 10.00-15.00; Miejska  Gimnazjada w Piłce Koszykowej 
Dziewcz ąt; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49, SZS, 
MOSiR 
godz. 19.00; Światowy dzie ń poezji konkurs jednego wiersza, 
spotkanie autorskie z poetk ą Dorot ą Ryst ; Domu Kultury SM „Janowo” 
ul. Pomorska 11, org. DK SM „Janowo” 
 
21 (sobota) godz. 8.00-15.00; V Turniej Wiosny w Halowej Piłce No żnej 
Ochotniczej Stra ży Pożarnej ; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. 
Mickiewicza 49, org. OSP 
godz. 15.00-17.00; mecz piłki no żnej seniorów iii liga bałtycka - MKS 
ORKAN SEMEKO RUMIA - RODŁO KWIDZYN ; Stadion MOSiR ul. 
Mickiewicza 43, org. MKS Orkan Rumia 

 
22 (niedziela) godz. 11.00-13.00; mecz piłki no żnej junior C2 - liga 
pomorska - MKS ORKAN RUMIA - LECHIA  GDA ŃSK; Stadion MOSiR 
ul. Mickiewicza 43, org. MKS Orkan Rumia 
godz. 16.00-18.00; mecz piłki r ęcznej - ekstraklasa kobiet- play off - KS 
ŁĄCZPOL GDYNIA - AZS POLITECHNIKA KOSZALI ŃSKA; Hala 
Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49, org. KS Łączpol 
Gdynia 
godz. 16.00; Janowski Salon Muzyczny – koncert pt. Godbye 
Marzanna w wykonaniu Kassak Brass Ensamble ; Domu Kultury SM 
„Janowo” ul. Pomorska 11, org. DK SM „Janowo” 
 

27 ( piątek) 64 rocznica zako ńczenia działa ń wojennych II wojny 
światowej na terenie Rumi   
 
godz. 8.00 - Msza Św. w intencji Ojczyzny w Kościele Św. Krzyża  ul. 
Kościelna 20 (z udziałem pocztów sztandarowych, młodzieży SP1 i 
delegacji szkół)  
 
godz. 9.00 - składanie kwiatów w miejscach pamięci narodowej  
 
1 - cmentarz przy Kościele Św. Krzyża ul. Świętopełka - mogiła żołnierzy, 
mogiła Hipolita Roszczynialskiego z udziałem wojskowej asysty 
honorowej, 
2 – pomnik ul. Chełmińska  
3 – cmentarz w Łężycach z udziałem przedstawicieli konsulatów Rosji, 
Białorusi Ukrainy   
 
28 (sobota) godz. 15.00-17.00; mecz piłki no żnej seniorów a klasa - 
grupa I - OKS JANOWO-RUMIA - RELAKS MECHOWO ; Boisko MOSiR, 
Rumia- Janowo ul. Gdyńska, org. OKS Janowo-Rumia  
godz. 16.00-22.00; GRAND PRIX RUMI W PIŁCE SIATKOWEJ  III edycja 
- finał ; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49, org. 
MOSiR                                                                               
godz. 17.00; Koncert Poezji Śpiewanej, Miejski Dom Kultury ul. 
Mickiewicza 19,  org. MDK 
 
29 (niedziela) godz. 11.00-13.00; mecz piłki no żnej seniorów V liga - 
grupa I - MKS ORKAN II RUMIA - JANTAR SOPOT ; Stadion MOSiR 
ul. Mickiewicza 43, org. MKS ORKAN Rumia 
godz. 13.00-15.00; mecz piłki no żnej junior B - liga pomorska - MKS 
ORKAN RUMIA - JANTAR PRUSZCZ GADA ŃSKI; Stadion MOSiR ul. 
Mickiewicza 43, org. MKS Orkan Rumia 
godz. 16.00; wernisa ż wystawy Wojciecha Żaglewskiego – koncert 
zespołu Klezmertrio;  Domu Kultury SM „Janowo” ul. Pomorska 11, org. 
DK SM „Janowo” 

Organizatorzy: 
 
MOSiRul.Mickiewicza49,tel.058771-17-37                                                
DK SM „Janowo” ul. Pomorska 11, tel. 058 671-82-93 
MDKul.Mickiewicza19,tel.058671-07-37                                                 
MBP ul. Pomorska 11 tel. 058 671-83-04  

 
Szczegółowe informacje mo żna uzyska ć bezpośrednio u 

organizatorów.  Organizatorzy zastrzegaj ą sobie prawo do zmian 
w kalendarzu. 

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA RUMI 
 

Burmistrz Miasta Rumi przypomina o obowi ązku uiszczenia opłat za wieczyste 
użytkowanie gruntu,  za 2009 rok w terminie do 31 marca 2009r , na konto Bank 
Rumia Spółdzielczy Nr 39 8351 0003 0000 2394 2000 0110 lub w Oddziale Banku 
Rumia Spółdzielczy, w Urzędzie Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7 

Osobom fizycznym , których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa 
domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ta ma być wnoszona, 
Burmistrz Miasta Rumi udziela na ich wniosek  50% bonifikaty  od opłat rocznych, z 
tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest 
przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.  

Do wniosku należy dołączyć dokumenty o wysokości dochodów brutto w roku 
poprzednim, wszystkich członków gospodarstwa domowego. Nadmienia się, że 
przeci ętne wynagrodzenie  w gospodarce narodowej w 2008r. wyniosło 2943,88zł, 
zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 10 lutego 2009r.   

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY 

BUDOWLANE, DOSTAWY I USŁUGI 
 

Burmistrz Miasta Rumi 
 

informuje, że w miesi ącu marcu  zostało zaplanowane ogłoszenie 
otwarcia post ępowań publicznych na nast ępujące zadania: 
 

1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kazimierskie j – I 
etap.  

2. Budowa ul. Hutniczej. 
3. Budowa mostu w ul. Mostowej. 
4. Remonty cz ąstkowe ulic miasta Rumi. 
5. Budowa ul. Słonecznej i Asnyka. 
6. Budowa ul. Chrobrego i Równej. 
7. Czyszczenie rowów melioracyjnych. 
8. Utrzymanie zieleni na terenie miasta Rumi. 
9. Odnowienie oznakowania poziomego ulic miasta Rum i. 

 
Pełne ogłoszenia dotycz ące tych post ępowań zostan ą opublikowane 
w momencie ich wszcz ęcia na tablicy ogłosze ń Urzędu Miasta Rumi 
oraz na stronie internetowej: www.rumia.eu  w   BIP . Szczegółowych 
informacji udziela Referat Zamówie ń Publicznych – tel. 058-679-65-74.  



OGŁOSZENIA O WYNIKACH POST ĘPOWAŃ 
W M-CU LUTYM 2009 

 
Burmistrz Miasta Rumi informuje o wynikach postępowań publicznych 
rozstrzygniętych w m-cu Lutym  2009: 
 
1. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie 
odmulania stawu miejskiego w Rumi wraz z pracami towarzyszącymi. 
     Złożonych ofert – 8, z czego 6 wykonawców wykluczono. 

WYBRANY WYKONAWCA 
Oferta nr 2 
1) nazwa: „PRIM” S.C.;         
2) siedziba i adres: 80-257 Gdańsk, ul. Słowackiego 38/1; 
3) zaproponowana cen brutto: 221.504,31 zł; 
4) liczba otrzymanych punktów: 300,00 
 
Wybrana oferta była najtańszą złożoną spośród ważnych ofert w postępowaniu. 
Kryteriami wyboru oferty była cena. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, 
Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy na podstawie kryteriów oceny 
ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

POZOSTAŁE OFERTY 
Oferta nr 8 
1) nazwa: Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „REWERS” S.C.;        
2) siedziba i adres: 84-214 Bożepole Wielkie, ul. Długa 23; 
3) zaproponowana cen brutto: 222.040,00 zł; 
4) liczba otrzymanych punktów: 299,28. 

OFERTY WYKLUCZONE 
Oferta nr 1 
1) nazwa: Agencja Usługowa, Stanisław Cap;         
2) siedziba i adres: 84-214 Bożepole Wielkie ul. Długa 23; 
3) zaproponowana cen brutto: 398.000,00 zł; 
4) Wykonawca wykluczony a oferta odrzucona. 
Oferta nr 3 
1) nazwa: Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego „PROMEL” Robert Jeszke;         
2) siedziba i adres: Biechówko 31A, 86-140 Drzycim; 
3) zaproponowana cen brutto: 625.495,00 zł; 
4) Wykonawca wykluczony a oferta odrzucona. 
Oferta  nr 4  
1) nazwa: „WASKO” Piotr Dawidowski;         
2) siedziba i adres: 84-230 Rumia, ul. Kosynierów 37/7; 
3) zaproponowana cen brutto: 353.800,00 zł; 
4) Wykonawca wykluczony a oferta odrzucona. 
Oferta  nr 5  
1) nazwa: „INS -TRANS-BUD” Transport t - Budownictwo - Wykopy,  Jan 
Półtorak;         
2) siedziba i adres: 66-304 Brójce, Chociszewo 9; 
3) zaproponowana cen brutto: 711.247,19 zł; 
4) Wykonawca wykluczony a oferta odrzucona. 
Oferta nr 6 
1) nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „BIMEL” Sp. z o.o.;         
2) siedziba i adres: 83-000 Pruszcz Gd., ul. Nowowiejskiego 22 C; 
3) zaproponowana cen brutto: 439.200,00 zł; 
4) Wykonawca wykluczony a oferta odrzucona. 
Oferta  nr 7 
1) nazwa: Usługi ziemne i drogowe, Alfred Miklaszewicz;         
2) siedziba i adres: 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 73; 
3) zaproponowana cen brutto: 139.080,00 zł; 
4) Wykonawca wykluczony a oferta odrzucona. 
 

2.   Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie 
czystości na terenach gminy Rumi z uwzględnieniem  podziału na  rejon A i rejon B  
w 2009 roku. W postępowaniu na Rejon A złożono 2 oferty, z których wszystkie 
okazały się ofertami ważnymi, natomiast na Rejon B złożono 3 oferty, z których 
wszystkie okazały się ofertami ważnymi. 

WYBRANY WYKONAWCA 
Rejon A 
Oferta nr 1 
1) nazwa: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.;        
2) siedziba i adres: 84-230 Rumia, ul. Dębogórska 148; 
3) zaproponowana cen brutto: 48.150,00 zł; 
4) liczba otrzymanych punktów: 400,00 
Wybrana oferta była najtańszą złożoną spośród ważnych ofert w 
postępowaniu. Kryteriami wyboru oferty była cena. Zgodnie z art. 91 ust. 1 
ustawy Pzp, Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

POZOSTAŁE OFERTY 
Oferta nr 2 
1) nazwa: Usługi Leśne i Pielęgnacja Zieleni, Janusz Tobiański;         
2) siedziba i adres: 81-178 Gdynia ul. Krawiecka 30H/21; 
3) zaproponowana cen brutto: 76.077,00 zł; 
4) liczba otrzymanych punktów: 253,16. 
Rejon B 
Oferta nr 1 
1) nazwa: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.;        
2) siedziba i adres: 84-230 Rumia, ul. Dębogórska 148; 
3) zaproponowana cen brutto: 51.360,00,00 zł; 
4) liczba otrzymanych punktów: 400,00 
Wybrana oferta była najtańszą złożoną spośród ważnych ofert w 
postępowaniu. Kryteriami wyboru oferty była cena. Zgodnie z art. 91 ust. 1 
ustawy Pzp, Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

POZOSTAŁE OFERTY 
Oferta nr 2 
1) nazwa: Usługi Leśne i Pielęgnacja Zieleni, Janusz Tobiański;         
2) siedziba i adres: 81-178 Gdynia ul. Krawiecka 30H/21; 
3) zaproponowana cen brutto: 90.682,50 zł; 
4) liczba otrzymanych punktów: 226,56. 

 
Oferta nr 3 
1) nazwa: Firma Wielobranżowa   „VIP” Justyna Czarnecka;         
2) siedziba i adres: 84-200 Wejherowo, Oś. Kaszubskie 21/24; 
3) zaproponowana cen brutto: 80.250,00 zł; 
4) liczba otrzymanych punktów: 256,00. 
 

3. Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie 
robót dodatkowych przy budowie trybun sportowych  (do postępowania Nr 
ZP/341/12/08) ujętych w protokole konieczności w zakresie: 
    a) wykonania w miejsce typowego cokołu z fundamentem betonowym 
ściany żelbetowej pełniącej funkcję ściany oporowej utrzymującej różnicę 
poziomów między terenem przy trybunach a płytą boiska – 241 m², 
    b) dostawy i montażu 3 dodatkowych bramek ewakuacyjnych z trybun na 
płytę boiska oraz dostawę i montaż bramy dwuskrzydłowej umożliwiającej 
wjazd ciężkim sprzętem na płytę boiska, 

WYBRANY WYKONAWCA 
„WASKO”, Piotr Dawidowski  z siedzibą: 84-230 Rumia, ul. Kosynierów 
37/7 za kwotę: 97.919,62 zł. 
W trakcie budowy trybun sportowych w Rumi okazało się, że koniecznym 
stało się wykonanie robót dodatkowych, których nie można było 
przewidzieć w trakcie sporządzania dokumentacji i organizacji przetargu na 
budowę trybun oraz ze względu na zmianę przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa imprez masowych. Wszystkie roboty dodatkowe wynikły 
przy budowie trybun zostały ujęte w protokole konieczności podpisanym 
przez obie strony. Do negocjacji w sprawie realizacji zamówienia 
zaproszono dotychczasowego wykonawcę, ponieważ realizacja 
zamówienia podstawowego uzależniona jest od wykonania robót 
dodatkowych, o których mowa w niniejszym zarządzeniu. 
 

4. Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na 
organizowanie usług kulturalnych w zakresie: 
     a) biesiady literackie i spotkania autorskie - 4, 

b) imprezy plenerowe w Parku – Festyn Strażacki, Noc Świętojańska, 
„Janowska  Biesiada”, 
c) wystawy plastyczne i fotograficzne z wernisażami - 2,  
d) "Kaszubskie Niedziele" w Janowie - 2, 
e) festiwal dla dzieci "Od Janowa do Opola", 
f) przegląd twórczości plastyków miasta Rumi wraz z wydaniem 
okolicznościowego katalogu, 
g) Janowski Salon Muzyczny - 5, 
h) Rodzinne Spotkania Teatralne - 5, 
i) Janowska Noc Kulturalna – 1. 

WYBRANY WYKONAWCA 
      Spółdzielnia Mieszkaniowa „JANOWO”  z siedzibą: 84-232 Rumia, ul. 

Dąbrowskiego 56 za kwotę: 120.000,00 zł. 
Przedmiotowe zamówienie zostało zakwalifikowane do kategorii CPV 

92312240-5. Tym samym, zgodnie z art. 5 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 
z późn. zm.) Zamawiający, na podstawie załącznika IIB do dyrektywy 
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 31 marca 2004 r. w 
sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty 
budowlane, dostawy i usługi,  nie musi dla tej kategorii zamówień stosować 
przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki. 
 

5.  Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na 
utrzymanie czystości pasów drogowych na terenach ulic utwardzonych miasta 
Rumi z uwzględnieniem  podziału na  rejon A i rejon B  w 2009 roku. W 
postępowaniu na Rejon A złożono 2 oferty, z których jedna okazała się ofertą 
nieważną, na Rejon B złożono również 2 oferty, z których jedna okazała się 
ofertą nieważną. 

WYBRANY WYKONAWCA 
Rejon A 
Oferta nr 1 
1) nazwa: Usługi Projektowe, Nadzory, Sprzedaż Projektów Typowych 
„LETNI  DWÓR”;  
2) siedziba i adres: 84-241 Gościcino ul. Robakowska 28; 
3) zaproponowana cen brutto: 132.680,00 zł; 
4) liczba otrzymanych punktów: 300,00. 
 
Wybrana oferta była jedyną ważną ofertą złożoną w postępowaniu. Kryteriami 
wyboru oferty była cena. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający 
udziela zamówienia Wykonawcy na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

OFERTY ODRZUCONE 
Rejon A 
Oferta nr 2 
1)nazwa: Przedsiębiorstwo Usług  Komunalnych sp. z o.o.  
2) siedziba i adres: ul. Dębogórska 148, 84-230 Rumia.  
WYBRANY WYKONAWCA 
Rejon B 
Oferta nr 1 
1)nazwa: Usługi Projektowe, Nadzory, Sprzedaż Projektów Typowych „LETNI  
DWÓR”;        
2)siedziba i adres: 84-241 Gościcino ul. Robakowska 28; 
3)zaproponowana cen brutto: 199.020,00 zł; 
4)liczba otrzymanych punktów: 300,00. 
Wybrana oferta była jedyną ważną ofertą złożoną w postępowaniu. Kryteriami 
wyboru oferty była cena. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający 
udziela zamówienia Wykonawcy  na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

OFERTY ODRZUCONE 
Rejon B 
Oferta nr 2 
1)nazwa: Przedsiębiorstwo Usług  Komunalnych sp. z o.o.  
2)siedziba i adres: ul. Dębogórska 148, 84-230 Rumia.  

 



 


