
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 (konferencje, seminaria, szkolenia, warsztaty oraz wizyty studyjne) 

 

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

1. 
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. Zadanie publiczne 
opisane w złożonej ofercie nie zmierza do organizacji wydarzeń 
mających na celu rozwój systemu szkoleń podnoszących kwalifikacje 
zawodowe kadr turystycznych regionu, podnoszenie jakości usług 
świadczonych przez obiekty turystyki wiejskiej, wprowadzanie 
rozwiązań z zakresu nowych technologii do zarządzania regionem 
turystycznym, poprawę dostępności infrastruktury turystycznej, w 
tym dla osób z niepełnosprawnością, wzrost znaczenia turystyki 
biznesowej w regionie. 
Zgodnie z ogłoszeniem konkursu, oczekiwana była organizacja, na 

terenie województwa wielkopolskiego, konferencji, seminariów, 

szkoleń, warsztatów oraz wizyt studyjnych na temat: 

- znaczenia agroturystyki i turystyki wiejskiej (w tym obowiązujących 

przepisów prawa, roli jakości świadczonych usług, budowy 

produktów turystycznych). Odbiorcami winni być gestorzy obiektów 

turystyki wiejskiej, organizacje pozarządowe i podmioty działające 

na rzecz turystyki wiejskiej i/lub samorządy lokalne. 

- produktów i atrakcji turystycznych województwa wielkopolskiego, 

- turystyki osób z niepełnosprawnościami, w tym dostosowywania 

infrastruktury turystycznej do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (z uwzględnieniem zasad uniwersalnego 

projektowania), 

- możliwości wykorzystania nowych technologii informacyjno-

komunikacyjnych w turystyce, 

- turystyki biznesowej w Wielkopolsce. 

2. Potwierdzenie złożenia oferty zostało złożone po terminie 
określonym w ogłoszeniu konkursowym. 

3. Miejsce realizacji zadania niezgodne ze wskazanym w ogłoszeniu 
konkursowym. 



4. 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 wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2019 
(konferencje, seminaria, szkolenia, warsztaty oraz wizyty 
studyjne)/Pliki do pobrania. 

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

5. Oferta nie jest spójna, tzn. nie stanowi logicznie połączonej całości i 
nie jest jednolita. 

6. W części III pkt 3 oferty nie wskazano przewidywanej liczby 
odbiorców zadania publicznego (liczby uczestników). 

7. Nieprawidłowo wypełniono część III pkt 5 i 6 oferty. 

8. W części VI oferty nie wskazano kosztów, na które oferent zamierza 
przeznaczyć wnioskowaną kwotę dotacji, wraz ze wskazaniem 
pozycji kosztu i działania w kosztorysie. 

9. Brak udział wkładu własnego finansowego. 

 


