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1 4125629 2021-05-18T10:00:02 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 7 496,80                                    42-217 Częstochowa, Al. Jana Pawła II 54, 

2 4125630 2021-05-18T10:00:02 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 108 000,00                                 40-555 Katowice, Ul. Rolna 43

3 4125631 2021-05-18T10:00:02 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 3 600,00                                     40-555 Katowice, Ul. Rolna 43

4 4125632 2021-05-18T10:00:02 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 5 625,00                                    44-300 Wodzisław Śląski, ul. Zamkowa 5,

5 4125633 2021-05-18T10:00:02 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 20 160,00                                   40-555 Katowice, Ul. Rolna 43

6 4125636 2021-05-18T10:00:02 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 7 500,00                                    43-400 Cieszyn, ul. Głęboka 12, 

7 4125637 2021-05-18T10:00:02 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 7 500,00                                     40-555 Katowice, Ul. Rolna 43

8 4125638 2021-05-18T10:00:02 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 62 392,00                                   40-555 Katowice, Ul. Rolna 43

9 4125643 2021-05-18T10:00:02 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 8 000,00                                    43-400 Cieszyn, ul. Głęboka 12, 

10 4125644 2021-05-18T10:00:02 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 7 500,00                                    43-400 Cieszyn, ul. Głęboka 12, 

11 4125639 2021-05-18T10:00:31 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 7 500,00                                    43-400 Cieszyn, ul. Głęboka 12, 

12 4125640 2021-05-18T10:00:31 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 13 670,00                                  44-300 Wodzisław Śląski, ul. Zamkowa 5,

13 4125641 2021-05-18T10:00:31 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 4 960,00                                    43-400 Cieszyn, ul. Głęboka 12, 

14 4125642 2021-05-18T10:00:31 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 7 200,00                                     40-555 Katowice, Ul. Rolna 43

15 4125645 2021-05-18T10:00:31 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 3 120,00                                    43-400 Cieszyn, ul. Głęboka 12, 

16 4125646 2021-05-18T10:00:31 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 7 496,80                                    42-217 Częstochowa, Al. Jana Pawła II 54, 

17 4125647 2021-05-18T10:00:31 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 5 625,00                                     40-555 Katowice, Ul. Rolna 43

18 4125648 2021-05-18T10:00:31 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 7 500,00                                    44-300 Wodzisław Śląski, ul. Zamkowa 5,

19 4125649 2021-05-18T10:00:31 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 5 625,00                                    43-400 Cieszyn, ul. Głęboka 12, 

20 4125650 2021-05-18T10:00:31 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 27 340,00                                  43-400 Cieszyn, ul. Głęboka 12, 

21 4125652 2021-05-18T10:00:31 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 11 249,60                                  42-217 Częstochowa, Al. Jana Pawła II 54, 

22 4125653 2021-05-18T10:00:31 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 3 750,00                                    44-300 Wodzisław Śląski, ul. Zamkowa 5,

23 4125654 2021-05-18T10:00:31 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 5 625,00                                     40-555 Katowice, Ul. Rolna 43

24 4125656 2021-05-18T10:00:31 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 7 200,00                                    44-300 Wodzisław Śląski, ul. Zamkowa 5,

25 4125660 2021-05-18T10:00:31 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 2 800,00                                     40-555 Katowice, Ul. Rolna 43

26 4125651 2021-05-18T10:00:33 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 4 960,00                                    42-217 Częstochowa, Al. Jana Pawła II 54, 

27 4125657 2021-05-18T10:00:34 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 90 368,00                                  44-300 Wodzisław Śląski, ul. Zamkowa 5,

28 4125662 2021-05-18T10:00:34 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 82 800,00                                  44-300 Wodzisław Śląski, ul. Zamkowa 5,

29 4125655 2021-05-18T10:00:46 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 5 625,00                                     40-555 Katowice, Ul. Rolna 43

Podstawowa lista fiszek

1 250 000,00

wartość naboru + 10%

Nazwa Operatora

Nazwa projektu

Data naboru

Data sporządzenia listy

Wartość naboru

 WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH

"ŚLĄSKI SYSTEM PSF WSPARCIEM ROZWOJU MMŚPII"

18.05.2021

25.05.2021



data wygenerowania 25.05.2021 13:32

Lp Identyfikator dokumentu UPP
Data i godzina doręczenia 

rrrr-mm-dd gg:mm:ss

Status
 Wartośc dofinansowania

(każdorazowo 80% wartości 

fiszki) 

Miejsce złożenia dokumentów w wersji papierowej

Podstawowa lista fiszek

1 250 000,00

wartość naboru + 10%

Nazwa Operatora

Nazwa projektu

Data naboru

Data sporządzenia listy

Wartość naboru

 WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH

"ŚLĄSKI SYSTEM PSF WSPARCIEM ROZWOJU MMŚPII"

18.05.2021

25.05.2021

30 4125659 2021-05-18T10:00:46 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 14 993,60                                  42-217 Częstochowa, Al. Jana Pawła II 54, 

31 4125661 2021-05-18T10:00:46 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 5 625,00                                    43-400 Cieszyn, ul. Głęboka 12, 

32 4125663 2021-05-18T10:00:46 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 4 960,00                                    43-400 Cieszyn, ul. Głęboka 12, 

33 4125664 2021-05-18T10:00:46 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 7 520,00                                    42-217 Częstochowa, Al. Jana Pawła II 54, 

34 4125665 2021-05-18T10:00:46 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 79 200,00                                  44-300 Wodzisław Śląski, ul. Zamkowa 5,

35 4125666 2021-05-18T10:00:46 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 76 800,00                                   40-555 Katowice, Ul. Rolna 43

36 4125667 2021-05-18T10:00:46 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 91 200,00                                  42-217 Częstochowa, Al. Jana Pawła II 54, 

37 4125668 2021-05-18T10:00:46 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 84 480,00                                  43-400 Cieszyn, ul. Głęboka 12, 

38 4125669 2021-05-18T10:00:46 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 6,40                                            44-300 Wodzisław Śląski, ul. Zamkowa 5,

39 4125670 2021-05-18T10:00:46 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 3 920,00                                    44-300 Wodzisław Śląski, ul. Zamkowa 5,

40 4125671 2021-05-18T10:00:46 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 0,80                                            42-217 Częstochowa, Al. Jana Pawła II 54, 

41 4125672 2021-05-18T10:00:46 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 59 520,00                                  43-400 Cieszyn, ul. Głęboka 12, 

42 4125681 2021-05-18T10:00:46 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 11 120,00                                  44-300 Wodzisław Śląski, ul. Zamkowa 5,

43 4125688 2021-05-18T10:00:46 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 6 000,00                                    43-400 Cieszyn, ul. Głęboka 12, 

44 4125685 2021-05-18T10:00:48 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 88 320,00                                   40-555 Katowice, Ul. Rolna 43

45 4125686 2021-05-18T10:00:48 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 20 240,00                                   40-555 Katowice, Ul. Rolna 43

46 4125687 2021-05-18T10:00:48 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 7 560,00                                    44-300 Wodzisław Śląski, ul. Zamkowa 5,

47 4125679 2021-05-18T10:00:49 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 55 200,00                                  44-300 Wodzisław Śląski, ul. Zamkowa 5,

48 4125673 2021-05-18T10:00:50 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 90 000,00                                  44-300 Wodzisław Śląski, ul. Zamkowa 5,

49 4125674 2021-05-18T10:00:50 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 19 200,00                                   40-555 Katowice, Ul. Rolna 43

50 4125678 2021-05-18T10:00:51 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 76 800,00                                  42-217 Częstochowa, Al. Jana Pawła II 54, 

51 4125683 2021-05-18T10:00:51 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 19 200,00                                  44-300 Wodzisław Śląski, ul. Zamkowa 5,

52 4125677 2021-05-18T10:00:52 p rzyję ty w ramach  warto ści  d o fin an so wan ia 44 800,00                                  42-217 Częstochowa, Al. Jana Pawła II 54, 

53 4125680 2021-05-18T10:00:53 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 15 000,00                                  

54 4125675 2021-05-18T10:00:54 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 21 600,00                                  

55 4125676 2021-05-18T10:00:54 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 5 625,00                                    

56 4125682 2021-05-18T10:00:54 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 40 000,00                                  

57 4125684 2021-05-18T10:00:54 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 29 988,00                                  

58 4125714 2021-05-18T10:00:54 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 44 928,00                                  
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59 4125701 2021-05-18T10:00:55 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 7 500,00                                    

60 4125707 2021-05-18T10:00:55 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 59 840,00                                  

61 4125689 2021-05-18T10:00:56 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 64 480,00                                  

62 4125693 2021-05-18T10:00:56 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 2 240,00                                    

63 4125696 2021-05-18T10:00:56 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 7 488,00                                    

64 4125705 2021-05-18T10:00:56 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 1 200,00                                    

65 4125711 2021-05-18T10:00:56 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 97 188,00                                  

66 4125691 2021-05-18T10:00:57 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 4 960,00                                    

67 4125695 2021-05-18T10:00:58 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 14 976,00                                  

68 4125698 2021-05-18T10:00:58 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 6 400,00                                    

69 4125700 2021-05-18T10:00:58 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 7 488,00                                    

70 4125690 2021-05-18T10:00:59 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 7 500,00                                    

71 4125694 2021-05-18T10:00:59 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 14 400,00                                  

72 4125706 2021-05-18T10:01:00 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 35 040,00                                  

73 4125708 2021-05-18T10:01:00 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 7 488,00                                    

74 4125712 2021-05-18T10:01:00 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 34 560,00                                  

75 4125692 2021-05-18T10:01:01 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 95 680,00                                  

76 4125699 2021-05-18T10:01:01 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 29 600,00                                  

77 4125713 2021-05-18T10:01:01 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 7 500,00                                    

78 4125715 2021-05-18T10:01:01 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 18 750,00                                  

79 4125702 2021-05-18T10:01:02 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 4 960,00                                    

80 4125709 2021-05-18T10:01:02 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 19 200,00                                  

81 4125697 2021-05-18T10:01:03 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 7 360,00                                    

82 4125704 2021-05-18T10:01:03 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 2 720,00                                    

83 4125710 2021-05-18T10:01:03 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 7 488,00                                    

84 4125717 2021-05-18T10:01:03 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 15 000,00                                  

85 4125703 2021-05-18T10:01:04 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 7 488,00                                    

86 4125727 2021-05-18T10:01:04 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 11 008,00                                  

87 4125729 2021-05-18T10:01:04 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 6 000,00                                    
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88 4125719 2021-05-18T10:01:05 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 7 500,00                                    

89 4125726 2021-05-18T10:01:05 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 4 800,00                                    

90 4125720 2021-05-18T10:01:06 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 7 488,00                                    

91 4125723 2021-05-18T10:01:06 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 33 572,00                                  

92 4125724 2021-05-18T10:01:06 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 57 600,00                                  

93 4125730 2021-05-18T10:01:06 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 4 000,00                                    

94 4125722 2021-05-18T10:01:07 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 7 200,00                                    

95 4125716 2021-05-18T10:01:08 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 99 960,00                                  

96 4125718 2021-05-18T10:01:08 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 2 880,00                                    

97 4125725 2021-05-18T10:01:08 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 7 488,00                                    

98 4125732 2021-05-18T10:01:09 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 2 800,00                                    

99 4125733 2021-05-18T10:01:09 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 6 000,00                                    

100 4125734 2021-05-18T10:01:09 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 1 919,20                                    

101 4125735 2021-05-18T10:01:09 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 8 000,00                                    

102 4125731 2021-05-18T10:01:10 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 3 600,00                                    

103 4125736 2021-05-18T10:01:10 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 33 600,00                                  

104 4125737 2021-05-18T10:01:10 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 15 760,00                                  

105 4125728 2021-05-18T10:01:38 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 4 960,00                                    

106 4125740 2021-05-18T10:01:38 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 95 200,00                                  

107 4125741 2021-05-18T10:01:38 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 7 500,00                                    

108 4125742 2021-05-18T10:01:38 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 3 750,00                                    

109 4125743 2021-05-18T10:01:38 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 7 200,00                                    

110 4125744 2021-05-18T10:01:38 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 5 000,00                                    

111 4125745 2021-05-18T10:01:38 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 17 280,00                                  

112 4125746 2021-05-18T10:01:38 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 3 280,00                                    

113 4125748 2021-05-18T10:01:38 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 11 520,00                                  

114 4125749 2021-05-18T10:01:38 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 74 952,00                                  

115 4125751 2021-05-18T10:01:38 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 12 000,00                                  

116 4125753 2021-05-18T10:01:38 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 6 000,00                                    
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117 4125754 2021-05-18T10:01:38 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 88 000,00                                  

118 4125747 2021-05-18T10:01:39 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 6 000,00                                    

119 4125752 2021-05-18T10:01:40 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 2 736,00                                    

120 4125750 2021-05-18T10:01:41 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 24 080,00                                  

121 4125755 2021-05-18T10:01:41 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 7 200,00                                    

122 4125759 2021-05-18T10:01:42 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 3 200,00                                    

123 4125763 2021-05-18T10:01:42 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 7 500,00                                    

124 4125758 2021-05-18T10:01:43 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 64 000,00                                  

125 4125762 2021-05-18T10:01:43 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 33 600,00                                  

126 4125756 2021-05-18T10:01:44 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 6 800,00                                    

127 4125761 2021-05-18T10:01:44 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 16 000,00                                  

128 4125764 2021-05-18T10:01:44 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 6 000,00                                    

129 4125760 2021-05-18T10:01:45 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 38 400,00                                  

130 4125757 2021-05-18T10:01:46 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 4 800,00                                    

131 4125765 2021-05-18T10:01:47 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 7 680,00                                    

132 4125766 2021-05-18T10:01:47 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 6 864,00                                    

133 4125768 2021-05-18T10:01:47 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 5 948,00                                    

134 4125770 2021-05-18T10:01:47 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 8 000,00                                    

135 4125771 2021-05-18T10:01:47 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 72 000,00                                  

136 4125774 2021-05-18T10:01:47 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 2 400,00                                    

137 4125767 2021-05-18T10:01:48 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 70 000,00                                  

138 4125769 2021-05-18T10:01:48 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 21 600,00                                  

139 4125778 2021-05-18T10:01:48 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 33 600,00                                  

140 4125772 2021-05-18T10:02:04 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 24 000,00                                  

141 4125773 2021-05-18T10:02:04 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 16 200,00                                  

142 4125775 2021-05-18T10:02:04 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 7 200,00                                    

143 4125776 2021-05-18T10:02:04 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 4 800,00                                    

144 4125777 2021-05-18T10:02:18 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 46 800,00                                  

145 4125779 2021-05-18T10:02:18 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 68 000,00                                  
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146 4125780 2021-05-18T10:02:18 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 6 000,00                                    

147 4125781 2021-05-18T10:02:18 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 2 720,00                                    

148 4125782 2021-05-18T10:02:18 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 4 000,00                                    

149 4125783 2021-05-18T10:02:18 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 51 744,00                                  

150 4125785 2021-05-18T10:02:18 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 62 400,00                                  

151 4125786 2021-05-18T10:02:18 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 49 907,20                                  

152 4125787 2021-05-18T10:02:18 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 8 400,00                                    

153 4125788 2021-05-18T10:02:18 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 4 000,00                                    

154 4125789 2021-05-18T10:02:18 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 75 000,00                                  

155 4125790 2021-05-18T10:02:18 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 16 800,00                                  

156 4125793 2021-05-18T10:02:18 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 10 120,00                                  

157 4125796 2021-05-18T10:02:18 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 4 896,00                                    

158 4125791 2021-05-18T10:02:20 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 53 760,00                                  

159 4125798 2021-05-18T10:02:20 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 7 200,00                                    

160 4125792 2021-05-18T10:02:22 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 74 000,00                                  

161 4125795 2021-05-18T10:02:22 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 32 000,00                                  

162 4125797 2021-05-18T10:02:22 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 6 000,00                                    

163 4125799 2021-05-18T10:02:23 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 7 072,00                                    

164 4125802 2021-05-18T10:02:23 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 14 400,00                                  

165 4125794 2021-05-18T10:02:24 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 0,80                                            

166 4125800 2021-05-18T10:02:25 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 2 400,00                                    

167 4125804 2021-05-18T10:02:25 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 28 800,00                                  

168 4125806 2021-05-18T10:02:25 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 3 600,00                                    

169 4125803 2021-05-18T10:02:26 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 4 760,00                                    

170 4125805 2021-05-18T10:02:26 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 4 760,00                                    

171 4125807 2021-05-18T10:02:26 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 4 760,00                                    

172 4125808 2021-05-18T10:02:26 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 6 400,00                                    

173 4125809 2021-05-18T10:02:27 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 4 760,00                                    

174 4125810 2021-05-18T10:02:27 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 7 200,00                                    
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175 4125811 2021-05-18T10:02:28 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 5 600,00                                    

176 4125812 2021-05-18T10:02:28 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 8 000,00                                    

177 4125814 2021-05-18T10:02:28 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 2 356,00                                    

178 4125817 2021-05-18T10:02:29 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 4 800,00                                    

179 4125819 2021-05-18T10:02:29 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 13 600,00                                  

180 4125816 2021-05-18T10:02:30 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 4 800,00                                    

181 4125815 2021-05-18T10:02:31 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 3 919,20                                    

182 4125818 2021-05-18T10:02:31 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 87 337,60                                  

183 4125820 2021-05-18T10:02:32 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 7 198,40                                    

184 4125823 2021-05-18T10:02:32 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 80 608,00                                  

185 4125824 2021-05-18T10:02:32 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 36 000,00                                  

186 4125826 2021-05-18T10:02:33 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 3 012,00                                    

187 4125827 2021-05-18T10:02:33 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 68 631,20                                  

188 4125828 2021-05-18T10:02:33 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 3 760,00                                    

189 4125825 2021-05-18T10:02:34 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 14 976,00                                  

190 4125833 2021-05-18T10:02:34 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 3 312,00                                    

191 4125830 2021-05-18T10:02:35 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 22 080,00                                  

192 4125832 2021-05-18T10:02:35 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 6 400,00                                    

193 4125840 2021-05-18T10:02:35 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 7 600,00                                    

194 4125834 2021-05-18T10:02:36 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 8 800,00                                    

195 4125835 2021-05-18T10:02:36 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 29 952,00                                  

196 4125836 2021-05-18T10:02:36 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 4 000,00                                    

197 4125839 2021-05-18T10:02:37 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 62 392,00                                  

198 4125843 2021-05-18T10:02:37 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 40 960,00                                  

199 4125841 2021-05-18T10:02:38 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 1 840,00                                    

200 4125842 2021-05-18T10:02:38 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 3 360,00                                    

201 4125846 2021-05-18T10:02:39 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 3 440,00                                    

202 4125848 2021-05-18T10:02:40 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 99 840,00                                  

203 4125853 2021-05-18T10:02:40 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 8 748,00                                    
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204 4125850 2021-05-18T10:02:41 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 4 224,00                                    

205 4125852 2021-05-18T10:02:41 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 3 432,00                                    

206 4125849 2021-05-18T10:02:42 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 2 800,00                                    

207 4125851 2021-05-18T10:02:42 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 3 840,00                                    

208 4125861 2021-05-18T10:02:42 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 11 880,00                                  

209 4125862 2021-05-18T10:02:42 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 12 044,80                                  

210 4125854 2021-05-18T10:02:44 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 2 720,00                                    

211 4125863 2021-05-18T10:02:44 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 44 160,00                                  

212 4125859 2021-05-18T10:02:44 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 51 016,00                                  

213 4125858 2021-05-18T10:02:45 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 51 520,00                                  

214 4125857 2021-05-18T10:02:46 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 2 400,00                                    

215 4125860 2021-05-18T10:02:46 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 1 600,00                                    

216 4125855 2021-05-18T10:02:47 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 4 800,00                                    

217 4125870 2021-05-18T10:02:47 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 12 400,00                                  

218 4125873 2021-05-18T10:02:47 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 5 000,00                                    

219 4125877 2021-05-18T10:02:47 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 79 200,00                                  

220 4125882 2021-05-18T10:02:47 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 40 000,00                                  

221 4125864 2021-05-18T10:02:48 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 50 982,40                                  

222 4125872 2021-05-18T10:02:48 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 24 320,00                                  

223 4125879 2021-05-18T10:02:48 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 3 304,00                                    

224 4125865 2021-05-18T10:02:49 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 8 000,00                                    

225 4125874 2021-05-18T10:02:49 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 16 960,00                                  

226 4125878 2021-05-18T10:02:49 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 3 600,00                                    

227 4125875 2021-05-18T10:02:50 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 53 513,60                                  

228 4125880 2021-05-18T10:02:50 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 5 000,00                                    

229 4125869 2021-05-18T10:02:51 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 16 000,00                                  

230 4125876 2021-05-18T10:02:51 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 12 000,00                                  

231 4125884 2021-05-18T10:02:52 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 9 110,00                                    

232 4125886 2021-05-18T10:02:52 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 6 240,00                                    
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233 4125887 2021-05-18T10:02:52 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 4 800,00                                    

234 4125889 2021-05-18T10:02:52 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 4 788,00                                    

235 4125883 2021-05-18T10:02:53 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 17 360,00                                  

236 4125888 2021-05-18T10:02:53 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 6 400,00                                    

237 4125890 2021-05-18T10:02:53 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 6 736,00                                    

238 4125892 2021-05-18T10:02:54 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 4 000,00                                    

239 4125894 2021-05-18T10:02:54 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 7 840,00                                    

240 4125893 2021-05-18T10:02:55 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 3 280,00                                    

241 4125897 2021-05-18T10:02:55 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 3 200,00                                    

242 4125898 2021-05-18T10:02:55 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 48 640,00                                  

243 4125895 2021-05-18T10:02:56 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 4 000,00                                    

244 4125896 2021-05-18T10:02:56 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 4 720,00                                    

245 4125902 2021-05-18T10:02:58 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 8 008,00                                    

246 4125903 2021-05-18T10:02:58 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 38 080,00                                  

247 4125904 2021-05-18T10:02:58 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 19 456,00                                  

248 4125908 2021-05-18T10:02:58 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 5 600,00                                    

249 4125905 2021-05-18T10:02:59 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 4 960,00                                    

250 4125906 2021-05-18T10:03:00 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 7 800,00                                    

251 4125909 2021-05-18T10:03:00 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 3 600,00                                    

252 4125910 2021-05-18T10:03:01 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 5 520,00                                    

253 4125912 2021-05-18T10:03:01 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 6 240,00                                    

254 4125914 2021-05-18T10:03:01 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 88 160,00                                  

255 4125915 2021-05-18T10:03:02 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 40 000,00                                  

256 4125916 2021-05-18T10:03:03 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 6 400,00                                    

257 4125917 2021-05-18T10:03:03 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 11 952,00                                  

258 4125918 2021-05-18T10:03:03 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 5 600,00                                    

259 4125921 2021-05-18T10:03:38 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 25 000,00                                  

260 4125922 2021-05-18T10:03:38 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 7 200,00                                    

261 4125923 2021-05-18T10:03:38 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 5 000,00                                    
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262 4125925 2021-05-18T10:03:38 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 6 240,00                                    

263 4125926 2021-05-18T10:03:38 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 6 400,00                                    

264 4125935 2021-05-18T10:03:38 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 7 200,00                                    

265 4125937 2021-05-18T10:03:38 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 48 000,00                                  

266 4125955 2021-05-18T10:05:36 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 45 000,00                                  

267 4125958 2021-05-18T10:05:36 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 9 760,00                                    

268 4125959 2021-05-18T10:05:36 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 43 200,00                                  

269 4125962 2021-05-18T10:09:06 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 15 283,20                                  

270 4125963 2021-05-18T10:10:31 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 99 436,80                                  

271 4126001 2021-05-18T10:10:31 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 5 520,00                                    

272 4126002 2021-05-18T10:10:31 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 6 800,00                                    

273 4126077 2021-05-18T10:14:35 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 3 920,00                                    

274 4126112 2021-05-18T10:14:35 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 7 198,40                                    

275 4126135 2021-05-18T10:14:35 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 2 800,00                                    

276 4126149 2021-05-18T10:14:35 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 5 840,00                                    

277 4126533 2021-05-18T10:22:36 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 1 520,00                                    

278 4126839 2021-05-18T10:53:45 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 21 120,00                                  

279 4127775 2021-05-18T12:02:35 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 21 800,00                                  

280 4127827 2021-05-18T12:04:12 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 4 960,00                                    

281 4127842 2021-05-18T12:06:50 p o za warto ścią d o fin an so wan ia (l i sta re ze rwo wa) 38 400,00                                  
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