
 
Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 
Prezydenta Miasta Krakowa 
z dnia  

 
Oferta wybrana do realizacji oraz wysokość dotacji na realizację w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 lipca 2023 r., w formie powierzenia, 
zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w budynku Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Domagały 63 i 65 w Krakowie”. 

Lp. Nazwa i adres oferenta 
Tytuł zadania 
publicznego 

Liczba 
uzyskanych 

punktów 

Kwota dotacji na realizację  
zadania publicznego 

Uwagi 

1. 

Agata Madej Bona Fides 
ul. Marii Grzegorzewskiej 33B 
30-394 Kraków 
 

„Prowadzenie 
żłobka w budynku 
Gminy Miejskiej 

Kraków przy 
ul. Domagały 

63 i 65 
w Krakowie”  

81,6 

1) 99 688,71 zł na wyposażenie, w okresie od 1 sierpnia 
2020 r. do 31 sierpnia 2020 r., budynku przy 
ul. Domagały 63 i 65 w Krakowie do potrzeb 
prowadzenia w nim żłobka dla 68 dzieci; 

2) 100 000 zł na przeprowadzenie, w okresie od 
1 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r., konserwacji i 
prac remontowych budynku przy ul. Domagały 63 i 65 
w Krakowie, na potrzeby prowadzenia w nim żłobka 
dla 68 dzieci; 

3) 190 400 zł z przeznaczeniem na prowadzenie w okresie 
od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. żłobka dla 
68 dzieci; 

4) 571 200 zł z przeznaczeniem na prowadzenie 
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 
żłobka dla 68 dzieci; 

5) 571 200 zł z przeznaczeniem na prowadzenie 
w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 
żłobka dla 68 dzieci; 

6) 333 200 zł z przeznaczeniem na prowadzenie w okresie 
od 1 stycznia 2023 r. do 31 lipca 2023 r. żłobka dla 68 
dzieci. 

 

Łączna kwota dotacji                                                       1 865 688,71 zł  
                                            
                                          w tym: w 2020 r.: 390 088,71 zł  
                                                            w 2021 r.: 571 200 zł 
                                                            w 2022 r.: 571 200 zł 
                                                            w 2023 r.: 333 200 zł 

      



 


