
Mysłowice, dnia 22.07.2021 r.

Firma Usługowo - Handlowa „MAKNO” S.C.
Natalia Olszewska, Konrad Olszewski
ul. Węglowa 4/8
41-250 Czeladź

POŚWIADCZENIE (REFERENCJA) Nr ZP.272.14.2021.KN

o wykonanym zamówieniu

Gmina  Miasto  Mysłowice  informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzonej  procedury  zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843, z późn. zm.) – Pani Natalia Olszewska oraz Pan Konrad Olszewski prowadzący działalność
gospodarczą  pn.  Firma  Usługowo-Handlowa  „MAKNO”  S.C.  Natalia  Olszewska,  Konrad  Olszewski
z  siedzibą  w  Czeladzi  przy  ul.  Węglowej  4/8 w roku 2020 zostali wyłonieni  na  wykonawcę  niżej
wymienionych usług: 

1. „Organizacja dowozu uczniów (w tym niepełnosprawnych) z terenu miasta Mysłowice, do szkół
i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 w dniach nauki szkolnej, tj. od dnia rozpoczęcia
zajęć edukacyjnych do dnia ich zakończenia – zgodnie z kalendarzem roku szkolnego - ogłaszanym
corocznie  przez  Ministra  Edukacji”.  W ramach  tego  zadania  firma zapewniała  transport  i  opiekę
w czasie przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych ruchowo w tym z afazją, niepełnosprawnych
intelektualnie  w  stopniu  głębokim,  niepełnosprawnych  intelektualnie  w  stopniu  znacznym  oraz
słabowidzących  z  terenu  miasta  Mysłowice  do  Ośrodka  Rehabilitacyjno  –  Edukacyjno  -
Wychowawczego w Katowicach przy ul. Gościnnej 8 oraz Szkoły Podstawowej Nr 51 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach przy ul. Przyjaznej 7A. Zadanie było realizowane
od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r. zgodnie z Umową ED.272.5.2020 z dnia 01.09.2020 r. Zamawiający
zapłacił Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej wysokości 50.663,90 zł netto, 54.717,00 zł brutto.

2. „Usługa zapewnienia transportu i opieki w czasie przewozu czworga uczniów niepełnosprawnych
z  terenu  miasta  Mysłowice  do  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno  Wychowawczego  dla  Niesłyszących
im. Janusza Korczaka w Krakowie przy ul. Grochowej 19 i z powrotem”. W ramach tego zadania firma
zapewniała  transport  i  opiekę  w  czasie  przewozu  uczniów  słabosłyszących  oraz  słabosłyszących
z  niepełnosprawnością  ruchową  w  tym  z  afazją.  Zadanie  było  realizowane  od  01.09.2020  r.
do  09.09.2020  r.  zgodnie  z  Umową  ED.272.9.2020  z  dnia  01.09.2020  r.  Zamawiający zapłacił
Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej wysokości 540,00 zł netto, 583,20 zł brutto.



3. „Organizacja dowozu uczniów (w tym niepełnosprawnych) z terenu miasta Mysłowice, do szkół
i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 w dniach nauki szkolnej, tj. od dnia rozpoczęcia
zajęć edukacyjnych do dnia ich zakończenia – zgodnie z kalendarzem roku szkolnego - ogłaszanym
corocznie  przez  Ministra  Edukacji”.  W ramach  tego  zadania  firma zapewniała  transport  i  opiekę
w czasie  przewozu uczniów słabosłyszących oraz słabosłyszących z  niepełnosprawnością  ruchową
w tym z afazją z terenu miasta Mysłowice do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla
Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie przy ul.  Grochowej 19. Zadanie było realizowane
od  10.09.2020  r.  do  25.06.2021  r.  zgodnie  z  Umową  ED.272.12.2020  z  dnia  10.09.2020  r.
Zamawiający zapłacił  Wykonawcy  wynagrodzenie  w  łącznej  wysokości  5.940,00  zł  netto,
6.415,20 zł brutto.

Wszystkie usługi zostały wykonane należycie i zgodnie z zawartymi umowami. 

II Zastępca Prezydenta Miasta Mysłowice

                (-) Mateusz TARGOŚ


