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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi 

społeczne „Usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego  

dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa 

małopolskiego”. Znak sprawy: WO-II.272.6.2020.MT 

 

 

Informacja o udzieleniu zamówienia 

 

Zamawiający – Kuratorium Oświaty w Krakowie na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)  

oraz § 7 ust. 9 „Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne 

szczególne usługi o wartości mniejszej niż kwota wskazana w art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy  

– Prawo zamówień publicznych w Kuratorium Oświaty w Krakowie” informuje,  

że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne  

„Usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin 

najuboższych z terenu województwa małopolskiego”, zawarł w dniu 1 lipca 2020 r. umowy  

w sprawie wyżej wymienionego zamówienia publicznego z następującymi Wykonawcami:  

− w części I zamówienia tj. zorganizowanie na terenie powiatu gorlickiego stacjonarnych 

form wypoczynku dla 132 dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa 

małopolskiego w postaci 14-dniowych krajowych turnusów wypoczynkowych  

w miejscowościach zapewniających odpowiednie warunki zdrowotno-klimatyczne, 

bezpieczeństwa i opiekuńczo-wychowawcze: 

- Konstancja Cygon, Barbara Księżarczyk-Tomeczek Agencja Turystyczna  

„OLA” s.c., 40-881 Katowice, ul. B. Chrobrego 32/156. 

 

− w części II zamówienia tj. zorganizowanie na terenie powiatu nowosądeckiego 

stacjonarnych form wypoczynku dla 141 dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu 

województwa małopolskiego w postaci 14-dniowych krajowych turnusów 

wypoczynkowych w miejscowościach zapewniających odpowiednie warunki zdrowotno-

klimatyczne, bezpieczeństwa i opiekuńczo-wychowawcze: 

- Wiesław Aleksander Kałabun Biuro Usług Turystycznych i Edukacyjnych  

„LIDER-TOUR”, 20-601 Lublin, ul. T. Zana 43. 

 

 



− w części III zamówienia tj. zorganizowanie na terenie powiatu nowotarskiego 

stacjonarnych form wypoczynku dla 149 dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu 

województwa małopolskiego w postaci 14-dniowych krajowych turnusów 

wypoczynkowych w miejscowościach zapewniających odpowiednie warunki zdrowotno-

klimatyczne, bezpieczeństwa i opiekuńczo-wychowawcze: 

- Konstancja Cygon, Barbara Księżarczyk Tomeczek Agencja Turystyczna  

„OLA” s.c., 40-881 Katowice, ul. B. Chrobrego 32/156. 

 

− w części IV zamówienia tj. zorganizowanie na terenie powiatu tatrzańskiego stacjonarnych 

form wypoczynku dla 129 dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa 

małopolskiego w postaci 14-dniowych krajowych turnusów wypoczynkowych 

w miejscowościach zapewniających odpowiednie warunki zdrowotno-klimatyczne, 

bezpieczeństwa i opiekuńczo-wychowawcze: 

- Elżbieta Agata Wojtowicz, Wojciech Maciejewski Tour&Travel Poland s.c.,  

34-500 Zakopane, os. Pardałówka 1/69. 
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