
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 na rzecz poprawy i rozwoju infrastruktury turystycznej w roku 2019. 

 

Lp. Nazwa oferenta Adres siedziby oferenta Tytuł zadania publicznego Rodzaj błędu formalnego 

1. 
Stowarzyszenie STACJA 
INSPIRACJA 

ul. Stefana Żeromskiego 10 
62-800 Kalisz 

"Nordic Walking 4 Kalisz" - Wytyczenie i 
oznakowanie tras nordic walking na 
terenie Lasu Winiarskiego w Kaliszu 

1. „Potwierdzenie złożenia oferty” zostało złożone po terminie 
wskazanym w ogłoszeniu konkursu. 

2. W par. 9 statutu stowarzyszenia (sposoby realizacji celów 
statutowych) brak działań w zakresie infrastruktury turystycznej/ 
szlaków turystycznych.  

 



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 2019. 

 

Lp. Nazwa oferenta Adres siedziby oferenta Tytuł zadania publicznego Rodzaj błędu formalnego 

1. 
Grodziska Kolej 
Drezynowa 

Grąblewo 66 
62-065 Grodzisk Wielkopolski 

Wydanie bezpłatnego wydawnictwa o 
Grodziskiej Kolei Drezynowej 

1. „Potwierdzenie złożenia oferty” podpisano niezgodnie 
z wymaganiami ogłoszenia otwartego konkursu ofert. Osoby 
uprawnione do podpisania ww. dokumentu, niedysponujące 
pieczątkami imiennymi, winny podpisywać się czytelnie pełnym 
imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionych przez nie 
funkcji w organizacji pozarządowej. 

2. Nie zaangażowano udziału innych środków finansowych (np.: 
środków finansowych własnych, środków finansowych z innych 
źródeł publicznych, pozostałych środków finansowych z innych 
źródeł niepublicznych). 

3. Wysokość wnioskowanej kwoty dotacji nie jest zaokrąglona 
do pełnych złotych. 

4. Dołączony statut nie jest zgodny z aktualnym stanem prawnym 
i faktycznym. 

5. Nieprawidłowo podpisane oświadczenie o braku zaległych 
zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, 
jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł 
o charakterze publicznym. Osoby uprawnione do podpisania ww. 
oświadczenia, niedysponujące pieczątkami imiennymi, winny 
podpisywać się pełnym czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem 
z zaznaczeniem pełnionych przez nie funkcji w organizacji 
pozarządowej. 

2. 
Studenckie 
Stowarzyszenie Pomocy 
Niepełnosprawnym 

os. Przyjaźni 7/8 
61-684 Poznań 

Z SSPN w Wielkopolskę 

1. „Potwierdzenie złożenia oferty” podpisano niezgodnie 
z wymaganiami ogłoszenia otwartego konkursu ofert. Osoby 
uprawnione do podpisania ww. dokumentu, niedysponujące 
pieczątkami imiennymi, winny podpisywać się czytelnie pełnym 
imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionych przez nie 



funkcji w organizacji pozarządowej. 
2. Nie zaangażowano udziału innych środków finansowych (np.: 

środków finansowych własnych, świadczeń pieniężnych od 
odbiorców zadania publicznego, środków finansowych z innych 
źródeł publicznych, pozostałych środków finansowych z innych 
źródeł niepublicznych). 

3. Brak uchwały bądź innego obowiązującego dokumentu 
stanowiącego o składzie członków zarządu podmiotu. 

4. Nieprawidłowo podpisane oświadczenie o braku zaległych 
zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, 
jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł 
o charakterze publicznym. Osoby uprawnione do podpisania ww. 
oświadczenia, niedysponujące pieczątkami imiennymi, winny 
podpisywać się pełnym czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem 
z zaznaczeniem pełnionych przez nie funkcji w organizacji 
pozarządowej. 

3. 
Stowarzyszenie "Unia 
Nadwarciańska" 

ul. Poznańska 18, 
62-400 Słupca 

"Kajakiem po Warcie - aktywnym turystą bądź i 
Ty" 

1. Nie zaangażowano udziału innych środków finansowych (np.: 
środków finansowych własnych, świadczeń pieniężnych od 
odbiorców zadania publicznego, środków finansowych z innych 
źródeł publicznych, pozostałych środków finansowych z innych 
źródeł niepublicznych). 

2. Brak spójności oferty. 
3. Dołączony statut nie jest zgodny z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym. 

4. 
"POMOST" - Fundacja 
Pomocy Socjalnej 

ul. Śląska 8 
60-614 Poznań 

Śladami wojskowości - dydaktyczne wycieczki 
dla uczniów 

„Potwierdzenie złożenia oferty” podpisano niezgodnie 
z wymaganiami ogłoszenia otwartego konkursu ofert. Osoby 
uprawnione do podpisania ww. dokumentu, niedysponujące 
pieczątkami imiennymi, winny podpisywać się czytelnie pełnym 
imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionych przez nie funkcji 
w organizacji pozarządowej. 

 


