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1 ePUAP-UPP88847368 2022-08-23T08:00:00.058 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 40 320,00                                  Dotyczy fiszek przyjętych z listy rezerowej (OZNACZONYCH

2 ePUAP-UPP88847367 2022-08-23T08:00:00.060 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 2 400,00                                    NA NIEBIESKO):

3 ePUAP-UPP88847369 2022-08-23T08:00:00.061 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 4 960,00                                    

4 ePUAP-UPP88847370 2022-08-23T08:00:00.068 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 55 480,00                                  Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne

5 ePUAP-UPP88847371 2022-08-23T08:00:00.076 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 4 682,93                                    dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres:

6 ePUAP-UPP88847372 2022-08-23T08:00:00.103 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 6 800,00                                    

7 ePUAP-UPP88847373 2022-08-23T08:00:00.105 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 18 750,00                                  Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

8 ePUAP-UPP88847374 2022-08-23T08:00:00.107 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 4 960,00                                    al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

9 ePUAP-UPP88847375 2022-08-23T08:00:00.107 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 15 000,00                                  

10 ePUAP-UPP88847376 2022-08-23T08:00:00.114 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 23 414,64                                  Dokumenty należy nadać do poniedziałku, 05 września włącznie.

11 ePUAP-UPP88847377 2022-08-23T08:00:00.115 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 38 400,00                                  Liczy się data nadania.

12 ePUAP-UPP88847378 2022-08-23T08:00:00.122 po za wart ością dof inanso wania (n ie do starczono  do kumentó w) 0,80                                            

13 ePUAP-UPP88847379 2022-08-23T08:00:00.124 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 160,00                                    DOKUMENTY MUSZĄ ZOSTAĆ NADANE POCZTĄ LUB KURIEREM

14 ePUAP-UPP88847380 2022-08-23T08:00:00.134 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 500,00                                    ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ ZAPEWNIENIA ŚCIEŻKI AUDYTU

15 ePUAP-UPP88847381 2022-08-23T08:00:00.138 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 200,00                                    TERMINÓW DORĘCZENIA DOKUMENTÓW

16 ePUAP-UPP88847382 2022-08-23T08:00:00.143 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 6 000,00                                    

17 ePUAP-UPP88847383 2022-08-23T08:00:00.156 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 200,00                                    

18 ePUAP-UPP88847384 2022-08-23T08:00:00.213 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 48 960,00                                  

19 ePUAP-UPP88847385 2022-08-23T08:00:00.218 po za wart ością dof inanso wania (n ie do starczono  do kumentó w) 0,80                                            

20 ePUAP-UPP88847386 2022-08-23T08:00:00.225 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 16 800,00                                  

21 ePUAP-UPP88847387 2022-08-23T08:00:00.235 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 2 720,00                                    

22 ePUAP-UPP88847388 2022-08-23T08:00:00.282 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 750,00                                    

23 ePUAP-UPP88847389 2022-08-23T08:00:00.297 po za wart ością dof inanso wania (n ie do starczono  do kumentó w) 7 200,00                                    

24 ePUAP-UPP88847390 2022-08-23T08:00:00.306 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 6 800,00                                    

25 ePUAP-UPP88847391 2022-08-23T08:00:00.310 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 200,00                                    

26 ePUAP-UPP88847392 2022-08-23T08:00:00.322 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 15 120,00                                  

27 ePUAP-UPP88847393 2022-08-23T08:00:00.332 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 4 720,00                                    

28 ePUAP-UPP88847394 2022-08-23T08:00:00.335 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 24 000,00                                  

29 ePUAP-UPP88847395 2022-08-23T08:00:00.371 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 200,00                                    

30 ePUAP-UPP88847396 2022-08-23T08:00:00.389 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 440,00                                    

Ostateczna lista fiszek

550 000,00

wartość naboru + 10%
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31 ePUAP-UPP88847397 2022-08-23T08:00:00.391 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 11 250,00                                  Dotyczy fiszek przyjętych z listy rezerowej (OZNACZONYCH

32 ePUAP-UPP88847398 2022-08-23T08:00:00.402 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 6 800,00                                    NA NIEBIESKO):

33 ePUAP-UPP88847399 2022-08-23T08:00:00.406 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 200,00                                    

34 ePUAP-UPP88847400 2022-08-23T08:00:00.448 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 8 800,00                                    Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne

35 ePUAP-UPP88847402 2022-08-23T08:00:00.458 po za wart ością dof inanso wania (n ie do starczono  do kumentó w) 5 920,00                                    dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres:

36 ePUAP-UPP88847401 2022-08-23T08:00:00.465 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 59 840,00                                  

37 ePUAP-UPP88847403 2022-08-23T08:00:00.468 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 500,00                                    Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

38 ePUAP-UPP88847404 2022-08-23T08:00:00.473 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 520,00                                    al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

39 ePUAP-UPP88847405 2022-08-23T08:00:00.484 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 200,00                                    

40 ePUAP-UPP88847406 2022-08-23T08:00:00.508 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 8 000,00                                    Dokumenty należy nadać do poniedziałku, 05 września włącznie.

41 ePUAP-UPP88847407 2022-08-23T08:00:00.518 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 500,00                                    Liczy się data nadania.

42 ePUAP-UPP88847408 2022-08-23T08:00:00.519 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 500,00                                    

43 ePUAP-UPP88847409 2022-08-23T08:00:00.616 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 200,00                                    DOKUMENTY MUSZĄ ZOSTAĆ NADANE POCZTĄ LUB KURIEREM

44 ePUAP-UPP88847410 2022-08-23T08:00:00.624 po za wart ością dof inanso wania (n ie do starczono  do kumentó w) 5 600,00                                    ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ ZAPEWNIENIA ŚCIEŻKI AUDYTU

45 ePUAP-UPP88847413 2022-08-23T08:00:00.698 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 2 000,00                                    TERMINÓW DORĘCZENIA DOKUMENTÓW

46 ePUAP-UPP88847414 2022-08-23T08:00:00.701 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 6 658,54                                    

47 ePUAP-UPP88847415 2022-08-23T08:00:00.712 pr zyjety w ramach warto ści z listy rezerw ow ej (o czekuje na dostarczenie do kumentó w) 17 120,00                                  

48 ePUAP-UPP88847416 2022-08-23T08:00:00.767 pr zyjety w ramach warto ści z listy rezerw ow ej (o czekuje na dostarczenie do kumentó w) 7 752,00                                    

49 ePUAP-UPP88847417 2022-08-23T08:00:00.784 po za wart ością dof inanso wania 4 682,93                                    

50 ePUAP-UPP88847418 2022-08-23T08:00:00.837 po za wart ością dof inanso wania 41 984,00                                  

51 ePUAP-UPP88847419 2022-08-23T08:00:00.974 po za wart ością dof inanso wania 8 000,00                                    

52 ePUAP-UPP88847422 2022-08-23T08:00:00.991 po za wart ością dof inanso wania 0,80                                            

53 ePUAP-UPP88847423 2022-08-23T08:00:00.999 po za wart ością dof inanso wania 4 399,20                                    

54 ePUAP-UPP88847424 2022-08-23T08:00:01.011 po za wart ością dof inanso wania 4 720,00                                    

55 ePUAP-UPP88847425 2022-08-23T08:00:01.012 po za wart ością dof inanso wania 7 520,00                                    

56 ePUAP-UPP88847427 2022-08-23T08:00:01.017 po za wart ością dof inanso wania 7 200,00                                    

57 ePUAP-UPP88847428 2022-08-23T08:00:01.033 po za wart ością dof inanso wania 3 400,00                                    

58 ePUAP-UPP88847429 2022-08-23T08:00:01.071 po za wart ością dof inanso wania 8 400,00                                    

59 ePUAP-UPP88847430 2022-08-23T08:00:01.099 po za wart ością dof inanso wania 6 800,00                                    

60 ePUAP-UPP88847431 2022-08-23T08:00:01.113 po za wart ością dof inanso wania 2 800,00                                    
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61 ePUAP-UPP88847432 2022-08-23T08:00:01.119 po za wart ością dof inanso wania 4 640,00                                    Dotyczy fiszek przyjętych z listy rezerowej (OZNACZONYCH

62 ePUAP-UPP88847433 2022-08-23T08:00:01.133 po za wart ością dof inanso wania 3 199,20                                    NA NIEBIESKO):

63 ePUAP-UPP88847434 2022-08-23T08:00:01.184 po za wart ością dof inanso wania 43 200,00                                  

64 ePUAP-UPP88847435 2022-08-23T08:00:01.184 po za wart ością dof inanso wania 3 200,00                                    Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne

65 ePUAP-UPP88847436 2022-08-23T08:00:01.238 po za wart ością dof inanso wania 2 720,00                                    dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres:

66 ePUAP-UPP88847437 2022-08-23T08:00:01.263 po za wart ością dof inanso wania 9 365,86                                    

67 ePUAP-UPP88847438 2022-08-23T08:00:01.271 po za wart ością dof inanso wania 3 120,00                                    Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

68 ePUAP-UPP88847440 2022-08-23T08:00:01.297 po za wart ością dof inanso wania 7 280,00                                    al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

69 ePUAP-UPP88847441 2022-08-23T08:00:01.368 po za wart ością dof inanso wania 1 280,00                                    

70 ePUAP-UPP88847442 2022-08-23T08:00:01.423 po za wart ością dof inanso wania 7 360,00                                    Dokumenty należy nadać do poniedziałku, 05 września włącznie.

71 ePUAP-UPP88847443 2022-08-23T08:00:01.475 po za wart ością dof inanso wania 5 120,00                                    Liczy się data nadania.

72 ePUAP-UPP88847444 2022-08-23T08:00:01.476 po za wart ością dof inanso wania 7 200,00                                    

73 ePUAP-UPP88847445 2022-08-23T08:00:01.581 po za wart ością dof inanso wania 15 920,00                                  DOKUMENTY MUSZĄ ZOSTAĆ NADANE POCZTĄ LUB KURIEREM

74 ePUAP-UPP88847446 2022-08-23T08:00:01.611 po za wart ością dof inanso wania 6 600,00                                    ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ ZAPEWNIENIA ŚCIEŻKI AUDYTU

75 ePUAP-UPP88847447 2022-08-23T08:00:01.627 po za wart ością dof inanso wania 61 776,00                                  TERMINÓW DORĘCZENIA DOKUMENTÓW

76 ePUAP-UPP88847448 2022-08-23T08:00:01.649 po za wart ością dof inanso wania 7 560,00                                    

77 ePUAP-UPP88847449 2022-08-23T08:00:01.655 po za wart ością dof inanso wania 7 500,00                                    

78 ePUAP-UPP88847450 2022-08-23T08:00:01.682 po za wart ością dof inanso wania 8 080,00                                    

79 ePUAP-UPP88847451 2022-08-23T08:00:01.735 po za wart ością dof inanso wania 9 365,86                                    

80 ePUAP-UPP88847452 2022-08-23T08:00:01.798 po za wart ością dof inanso wania 2 760,00                                    

81 ePUAP-UPP88847453 2022-08-23T08:00:01.808 po za wart ością dof inanso wania 1 832,00                                    

82 ePUAP-UPP88847454 2022-08-23T08:00:01.840 po za wart ością dof inanso wania 5 480,00                                    

83 ePUAP-UPP88847455 2022-08-23T08:00:01.874 po za wart ością dof inanso wania 11 680,00                                  

84 ePUAP-UPP88847456 2022-08-23T08:00:01.959 po za wart ością dof inanso wania 6 448,00                                    

85 ePUAP-UPP88847457 2022-08-23T08:00:02.091 po za wart ością dof inanso wania 7 600,00                                    

86 ePUAP-UPP88847459 2022-08-23T08:00:02.147 po za wart ością dof inanso wania 4 000,00                                    

87 ePUAP-UPP88847458 2022-08-23T08:00:02.148 po za wart ością dof inanso wania 7 200,00                                    

88 ePUAP-UPP88847460 2022-08-23T08:00:02.238 po za wart ością dof inanso wania 6 400,00                                    

89 ePUAP-UPP88847461 2022-08-23T08:00:02.244 po za wart ością dof inanso wania 6 000,00                                    

90 ePUAP-UPP88847462 2022-08-23T08:00:02.264 po za wart ością dof inanso wania 14 400,00                                  
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91 ePUAP-UPP88847463 2022-08-23T08:00:02.376 po za wart ością dof inanso wania 6 400,00                                    Dotyczy fiszek przyjętych z listy rezerowej (OZNACZONYCH

92 ePUAP-UPP88847464 2022-08-23T08:00:02.619 po za wart ością dof inanso wania 9 552,00                                    NA NIEBIESKO):

93 ePUAP-UPP88847465 2022-08-23T08:00:02.627 po za wart ością dof inanso wania 14 400,00                                  

94 ePUAP-UPP88847466 2022-08-23T08:00:02.793 po za wart ością dof inanso wania 7 200,00                                    Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne

95 ePUAP-UPP88847467 2022-08-23T08:00:02.797 po za wart ością dof inanso wania 4 000,00                                    dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres:

96 ePUAP-UPP88847468 2022-08-23T08:00:02.825 po za wart ością dof inanso wania 5 040,00                                    

97 ePUAP-UPP88847470 2022-08-23T08:00:03.139 po za wart ością dof inanso wania 7 200,00                                    Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

98 ePUAP-UPP88847471 2022-08-23T08:00:03.190 po za wart ością dof inanso wania 7 440,00                                    al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

99 ePUAP-UPP88847472 2022-08-23T08:00:03.290 po za wart ością dof inanso wania 3 677,60                                    

100 ePUAP-UPP88847474 2022-08-23T08:00:03.583 po za wart ością dof inanso wania 6 000,00                                    Dokumenty należy nadać do poniedziałku, 05 września włącznie.

101 ePUAP-UPP88847476 2022-08-23T08:00:04.207 po za wart ością dof inanso wania 2 501,60                                    Liczy się data nadania.

102 ePUAP-UPP88847480 2022-08-23T08:00:05.934 po za wart ością dof inanso wania 7 912,02                                    

103 ePUAP-UPP88847485 2022-08-23T08:00:06.856 po za wart ością dof inanso wania 6 640,00                                    DOKUMENTY MUSZĄ ZOSTAĆ NADANE POCZTĄ LUB KURIEREM

104 ePUAP-UPP88847486 2022-08-23T08:00:06.950 po za wart ością dof inanso wania 3 400,00                                    ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ ZAPEWNIENIA ŚCIEŻKI AUDYTU

105 ePUAP-UPP88847491 2022-08-23T08:00:08.513 po za wart ością dof inanso wania 3 432,00                                    TERMINÓW DORĘCZENIA DOKUMENTÓW

106 ePUAP-UPP88847520 2022-08-23T08:00:27.392 po za wart ością dof inanso wania 4 080,00                                    

107 ePUAP-UPP88847537 2022-08-23T08:00:39.057 po za wart ością dof inanso wania 3 000,00                                    

108 ePUAP-UPP88847542 2022-08-23T08:00:42.918 po za wart ością dof inanso wania 4 760,00                                    

109 ePUAP-UPP88847550 2022-08-23T08:00:47.645 po za wart ością dof inanso wania 5 720,00                                    

110 ePUAP-UPP88847562 2022-08-23T08:00:53.971 po za wart ością dof inanso wania 11 600,00                                  

111 ePUAP-UPP88847563 2022-08-23T08:00:54.157 po za wart ością dof inanso wania 3 600,00                                    

112 ePUAP-UPP88847568 2022-08-23T08:00:58.135 po za wart ością dof inanso wania 6 800,00                                    

113 ePUAP-UPP88847586 2022-08-23T08:01:11.634 po za wart ością dof inanso wania 4 640,00                                    

114 ePUAP-UPP88847591 2022-08-23T08:01:14.093 po za wart ością dof inanso wania -                                              

115 ePUAP-UPP88847615 2022-08-23T08:01:37.393 po za wart ością dof inanso wania 5 721,60                                    

116 ePUAP-UPP88847640 2022-08-23T08:01:46.804 po za wart ością dof inanso wania 22 680,00                                  

117 ePUAP-UPP88847696 2022-08-23T08:02:27.750 po za wart ością dof inanso wania 4 000,00                                    

118 ePUAP-UPP88847719 2022-08-23T08:02:47.664 po za wart ością dof inanso wania 4 400,00                                    

119 ePUAP-UPP88847757 2022-08-23T08:03:18.445 po za wart ością dof inanso wania 1 752,00                                    

120 ePUAP-UPP88847808 2022-08-23T08:04:01.892 po za wart ością dof inanso wania 4 000,00                                    
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121 ePUAP-UPP88847821 2022-08-23T08:04:05.483 po za wart ością dof inanso wania 6 560,00                                    Dotyczy fiszek przyjętych z listy rezerowej (OZNACZONYCH

122 ePUAP-UPP88847897 2022-08-23T08:05:02.473 po za wart ością dof inanso wania 9 120,00                                    NA NIEBIESKO):

123 ePUAP-UPP88847915 2022-08-23T08:05:08.829 po za wart ością dof inanso wania 7 200,00                                    

124 ePUAP-UPP88848015 2022-08-23T08:06:15.023 po za wart ością dof inanso wania 6 080,00                                    Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne

125 ePUAP-UPP88849209 2022-08-23T08:20:16.211 po za wart ością dof inanso wania 7 200,00                                    dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres:

126 ePUAP-UPP88851611 2022-08-23T08:46:01.347 po za wart ością dof inanso wania 7 120,00                                    

127 ePUAP-UPP88861418 2022-08-23T10:04:16.844 po za wart ością dof inanso wania 177,60                                        Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

128 ePUAP-UPP88876313 2022-08-23T11:54:15.463 po za wart ością dof inanso wania 4 000,00                                    al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

129 ePUAP-UPP88876676 2022-08-23T11:57:15.899 po za wart ością dof inanso wania 4 640,00                                    

130 ePUAP-UPP88901037 2022-08-23T14:23:25.050 po za wart ością dof inanso wania 6 080,00                                    Dokumenty należy nadać do poniedziałku, 05 września włącznie.

Liczy się data nadania.

DOKUMENTY MUSZĄ ZOSTAĆ NADANE POCZTĄ LUB KURIEREM

ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ ZAPEWNIENIA ŚCIEŻKI AUDYTU

TERMINÓW DORĘCZENIA DOKUMENTÓW


