
Wykaz ofert ocenionych negatywnie pod względem formalnym w otwartym konkursie ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2018 

 

Lp. 

Data 
wpły-

wu 
oferty 

Nazwa oferenta Adres oferenta Tytuł zadania publicznego Rodzaj błędu formalnego 

1. 
02.01 
2018 

Wielkopolskie 
Stowarzyszenie 
Turystyki i Rekreacji 
Wodnej WARTA 

ul. Strzeszyńska 190 
60-479 Poznań 

Poznaj Wielkopolskę z kajaka – Śladami Powstania 
Wielkopolskiego. 

1. Zadanie niezgodne z ogłoszeniem konkursowym: 
kosztorys oraz opis merytoryczny zadania (w tym 
wskazana w ofercie całkowita liczba odbiorców 
zadania) obejmuje pierwszy etap cyklu imprez, 
wykraczający poza termin realizacji zadań wskazany 
w ogłoszeniu konkursowym. 

2. Brak „Oświadczenia o zgodności składanej oferty 
z ofertą wygenerowaną przy wykorzystaniu 
„Generatora Ofert i Sprawozdań””. 

2. 
03.01 
2018 

Fundacja „Gościnna 
Wielkopolska” 

ul. Powstańców Wlkp. 43 
63-830 Pępowo 

Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz 
upowszechnianie wiedzy o walorach turystycznych 
województwa wielkopolskiego - XIV Otwarte 
Mistrzostwa Wielkopolski w Wyścigach Drezyn 
Ręcznych. 

1. Oferta nie została złożona w systemie WITKAC (brak 
wersji elektronicznej oferty w systemie WITKAC, 
brak możliwości sprawdzenia zgodności sumy 
kontrolnej oferty, brak „Oświadczenia o zgodności 
wersji papierowej oferty z ofertą wygenerowaną 
przy wykorzystaniu „Generatora Ofert 
i Sprawozdań””). 

2. Kopia statutu została potwierdzona za zgodność 
z oryginałem niezgodnie z zapisami ogłoszenia 
konkursowego.  

3. 
03.01 
2018 

Fundacja Just4Fit 
ul. Siostry Faustyny 
Kowalskiej 3, Kiekrz 
62-090 Rokietnica 

Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa poprzez 
kajakowe integracje mieszkańców województwa 
wielkopolskiego. 

Kopia statutu została potwierdzona za zgodność 
z oryginałem niezgodnie z zapisami ogłoszenia 
konkursowego. 

4. 
03.01 
2018 

Poznańska Akademia 
Rozwoju 

ul. Newtona 2 
60-161 Poznań 

(Prze)żyć bez granic – wymiana polsko-niemiecko-
francuska. 

Przedłożono niekompletną kopię statutu Poznańskiej 
Akademii Rozwoju (brak str. nr 4, zawierającej zapisy 
statutu od pkt 19 ppkt b do pkt 27). 



5. 
03.01 
2018 

Poco Loco Adventure 
ul. Taczaka 23/4 
61-819 Poznań 

Festiwal Ludzi Aktywnych GETAWAY. 

Przedłożone „Oświadczenie o zgodności składanej 
oferty z ofertą wygenerowaną przy wykorzystaniu 
„Generatora Ofert i Sprawozdań”” nie zostało 
podpisane w sposób określony w ogłoszeniu otwartego 
konkursu ofert. 
W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia braków 
formalnych w ofercie, nie złożono prawidłowo 
podpisanego ww. oświadczenia. 

 


