
Wykaz ofert ocenionych negatywnie pod względem formalnym w otwartym konkursie ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2019 – 

Organizacja „Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki” 
 

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

1. 
Fundacja Na Rzecz Ludzi 
Osamotnionych "Srebrne 
Lata" 

Os. Czecha 94/8 
61-290 Poznań 

Senior w skansenie "Nasze Soplicowo" 

1. Zadanie niezgodne z ogłoszeniem konkursowym. Oferta dotyczy 
organizacji jednodniowego wyjazdu dla 46 osób - członków Klubu 
"Jesienna Rezydencja", obejmującego przejazd autokarem, 
poczęstunek, wstęp do skansenu "Nasze Soplicowo", usługę 
przewodnika. Zgodnie z ogłoszeniem konkursu zadanie powinno 
objąć natomiast organizację jednodniowego spotkania 
podsumowującego mijający sezon turystyczny, promującego 
walory turystyczne regionu i składać się z dwóch części: 
konferencyjnej i krajoznawczej. Dodatkowo w ofercie nie ujęto 
grupy odbiorców zadania wskazanej w ogłoszeniu otwartego 
konkursu ofert. 

2. W serwisie Witkac.pl nie dołączono: 
a. statutu Fundacji, 
b. oświadczenia o braku zaległych zobowiązań publiczno-

prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym. 

2. 
Fundacja Instytut 
Białowieski 

ul. Rumiankowa 14/4 
15-665 Białystok 

Centrum Zrównoważonego Rozwoju. 
"Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej". 
www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl 
www.FestiwalBialowieski.pl 
www.FestiwalZubra.pl 

1. Zadanie niezgodne z ogłoszeniem konkursowym. Oferta dotyczy 
organizacji imprezy promocyjnej – festiwalu związanego 
tematycznie z Puszczą Białowieską. 
Zgodnie z ogłoszeniem konkursu zadanie powinno objąć 
natomiast organizację jednodniowego spotkania 
podsumowującego mijający sezon turystyczny, promującego 
walory turystyczne regionu i składać się z dwóch części: 
konferencyjnej i krajoznawczej. Dodatkowo w ofercie nie ujęto 
grupy odbiorców zadania wskazanej w ogłoszeniu otwartego 
konkursu ofert. 
Zadanie publiczne opisane w złożonej ofercie nie zmierza do 
organizacji wydarzenia mającego na celu podniesienie wiedzy o 



atrakcjach turystycznych województwa wielkopolskiego, 
popularyzację walorów turystycznych Wielkopolski, a także 
wymianę wiedzy i doświadczeń oraz integrację osób 
zaangażowanych w rozwój turystyki w Wielkopolsce. 

2. W serwisie Witkac.pl nie dołączono oświadczenia o braku 
zaległych zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu 
państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł 
o charakterze publicznym. 
W celu złożenia ww. oświadczenia niezbędne było jego 
wydrukowanie z Witkac.pl lub ze strony internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu i podpisanie go przez osoby 
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu 
składającego ofertę, wymienione w dokumencie stanowiącym o 
podstawie działalności podmiotu, a następnie zeskanowanie i 
złożenie w formie elektronicznej poprzez Witkac.pl. 
Osoby uprawnione do podpisania ww. oświadczenia, 
niedysponujące pieczątkami imiennymi, winny podpisywać się 
czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem 
pełnionych przez nie funkcji w organizacji pozarządowej. 
Obowiązujący druk oświadczenia dostępny był do pobrania z 
Witkac.pl lub ze strony internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu pod adresem: www.bip.umww.pl. 
Ścieżka dostępu: Menu lewe: Urząd Marszałkowski/Otwarte 
konkursy ofert/Kultura fizyczna i turystyka/Ogłoszenie otwartego 
konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania 
publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 
turystyki i krajoznawstwa w roku 2019 - „Wielkopolskie Obchody 
Światowego Dnia Turystyki”/Pliki do pobrania. 

Nie dopuszczono modyfikacji pobranego druku oświadczenia o 
braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych. 

3. Potwierdzenie złożenia oferty - przy podpisie osoby 
upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta 
brak pieczątki imiennej lub zaznaczenia pełnionej funkcji w 
organizacji pozarządowej. 

 


