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Kraków, 21 października 2019 r. 

Informacja o udzieleniu zamówienia 

Zamawiający udzielił zamówienia na Przeprowadzenia zajęć edukacyjnych z robotyki i 

programowania, w ramach projektu pn. „Usługa szkoleniowa polegającą na 

przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych z programowania w robotyce, w ramach projektu 

pn. „My też możemy programować – zajęcia z robotyki dla mieszkańców subregionu 

tarnowskiego” w podziale na 28 części. 

BO.ZP.271.13.2019 na podstawie art. 138o - usługi społeczne wykonawcy:   

 

Umowa 
1. Lucja Kołaczyńska, nr umowy: BO.ZP.272.14.2019, umowa podpisana z dniem 26 września 2019 roku, 

zadanie nr 1, z kwotą brutto: 960 zł. 
2. Lucja Kołaczyńska, nr umowy: BO.ZP.272.15.2019, umowa podpisana z dniem 26 września 2019 roku, 

zadanie nr 2 z kwotą brutto: 960 zł. 
3. Lucja Kołaczyńska, nr umowy: BO.ZP.272.16.2019, umowa podpisana z dniem 26 września 2019 roku, 

zadanie nr 3, z kwotą brutto: 960 zł. 
4. Lucja Kołaczyńska, nr umowy: BO.ZP.272.17.2019, umowa podpisana z dniem 26 września 2019 roku, 

zadanie nr 4, z kwotą brutto: 960 zł. 
5. Firma Fach, nr umowy: BO.ZP.272.18.2019, umowa podpisana z dniem 08 października 2019 roku, 

zadanie nr 5, z kwotą brutto: 776 zł. 
6. Firma Fach, nr umowy: BO.ZP.272.19.2019, umowa podpisana z dniem 08 października 2019 roku, 

zadanie nr 6 z kwotą brutto: 776 zł. 
7. Firma Fach, nr umowy: BO.ZP.272.20.2019, umowa podpisana z dniem 08 października 2019 roku, 

zadanie nr 7 z kwotą brutto: 776 zł. 

8. Firma Fach, nr umowy: BO.ZP.272.26.2019, umowa podpisana z dniem 08 października 2019 roku, 
zadanie nr 13 z kwotą brutto: 776 zł. 

9. Firma Fach, nr umowy: BO.ZP.272.27.2019, umowa podpisana z dniem 08 października 2019 roku, 
zadanie nr 14 z kwotą brutto: 776 zł. 

10. Anna Wolak, nr umowy: BO.ZP.272.28.2019, umowa podpisana z dniem 26 września 2019 roku, 
zadanie nr 15 z kwotą brutto: …zł. 

11. Anna Wolak, nr umowy: BO.ZP.272.29.2019, umowa podpisana z dniem 26 września 2019 roku, 
zadanie nr 16 z kwotą brutto: 960 zł. 

12. Waldemar Szlosek, nr umowy: BO.ZP.272.30.2019, umowa podpisana z dniem 26 września 2019 roku, 
zadanie nr 17 z kwotą brutto: 960 zł. 

13. Waldemar Szlosek, nr umowy: BO.ZP.272.31.2019, umowa podpisana z dniem 26 września 2019 roku 
zadanie nr 18 z kwotą brutto: 960 zł. 

14. Roksana Kaczówka, nr umowy: BO.ZP.272.32.2019, umowa podpisana z dniem 26 września 2019 roku, 
zadanie nr 19 z kwotą brutto: 640zł. 

15. Irena Klich, nr umowy: BO.ZP.272.33.2019, umowa podpisana z dniem 26 września 2019 roku, zadanie 
nr 20 z kwotą brutto: 640zł. 

16. Irena Klich, nr umowy: BO.ZP.272.34.2019, umowa podpisana z dniem 26 września 2019 roku, zadanie 

nr 21 z kwotą brutto: 640 zł. 
17. Anna Fido, nr umowy: BO.ZP.272.35.2019, umowa podpisana z dniem 26 września 2019 roku, zadanie 

nr 22 z kwotą brutto: 960 zł. 
18. Anna Fido, nr umowy: BO.ZP.272.36.2019, umowa podpisana z dniem 26 września 2019 roku, zadanie 

nr 23 z kwotą brutto: 960 zł. 
19. Joanna Burek, nr umowy: BO.ZP.272.37.2019, umowa podpisana z dniem 26.09.2019, zadanie nr 24 z 

kwotą brutto: 960 zł. 
20. Joanna Burek, nr umowy: BO.ZP.272.38.2019, umowa podpisana z dniem 26.09.2019, zadanie nr 25 z 

kwotą brutto: 960 zł. 
21. Grażyna Kogut, nr umowy: BO.ZP.272.39.2019, umowa podpisana z dniem 26 września 2019 roku, 
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zadanie nr 26 z kwotą brutto: 640 zł. 
22. Grażyna Kogut, nr umowy: BO.ZP.272.40.2019, umowa podpisana z dniem 26 września 2019 roku, 

zadanie nr 27 z kwotą brutto: 640 zł. 
23. Małgorzata Miłkoś, nr umowy: BO.ZP.272.41.2019, umowa podpisana z dniem 26 września 2019 roku, 

zadanie nr 28 z kwotą brutto: 640 zł. 
Na podstawia rozdziału 15 ust. 2 Ogłoszenia/IWZ Zamawiający zawarł poniższe umowy z kolejnym 
wykonawcą, którego oferta została najwyżej oceniona: 

24. Firma Fach, nr umowy: BO.ZP.272.21.2019, umowa podpisana z dniem 08 października 2019 roku, 
zadanie nr 8 z kwotą brutto: 1164 zł. 

25. Firma Fach, nr umowy: BO.ZP.272.22.2019, umowa podpisana z dniem 08 października 2019 roku, 
zadanie nr 9 z kwotą brutto: 1164 zł. 

26. Firma Fach, nr umowy: BO.ZP.272.23.2019, umowa podpisana z dniem 08 października 2019 roku, 
zadanie nr 10 z kwotą brutto: 1164 zł. 

27. Firma Fach, nr umowy: BO.ZP.272.24.2019, umowa podpisana z dniem 08 października 2019 roku, 
zadanie nr 11 z kwotą brutto: 1164 zł. 

28. Firma Fach, nr umowy: BO.ZP.272.25.2019, umowa podpisana z dniem 08 października 2019 roku, 
zadanie nr 12 z kwotą brutto: 776 zł. 
 

 

 

 

 

 

 

 


