
Wykaz ofert ocenionych negatywnie pod względem formalnym w otwartym konkursie ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa na rzecz poprawy i rozwoju infrastruktury turystycznej w roku 2020. 

 

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 
www.ForestFestival.Eu 

1. Zadanie niezgodne z ogłoszeniem konkursowym. 
Zadanie powinno objąć poprawę stanu bezpłatnej, 
ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej oraz rozwój sieci 
szlaków turystycznych, w granicach administracyjnych 
województwa wielkopolskiego. Zadanie publiczne opisane w 
złożonej ofercie nie zmierza do poprawy i rozwoju infrastruktury 
turystycznej spełniającej ważną rolę dla mieszkańców 
województwa wielkopolskiego oraz turystów przybywających do 
województwa wielkopolskiego. Wskazane w ofercie miejsce 
realizacji zadania wykracza poza granice administracyjne 
województwa wielkopolskiego. 

2. Brak spójności oferty. 
3. Oferta dotyczy realizacji kilku zadań publicznych. 
4. W części III pkt 6 oferty nie wskazano obligatoryjnego, 

zakładanego rezultatu realizacji zadania w postaci liczby 
produktów wytworzonych w ramach zadania publicznego 
(zgodnie z zapisami pkt III.1 ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert). 

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

6. Brak oświadczenia o braku zaległych zobowiązań publiczno - 
prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym, 
złożonego na druku wskazanym w ogłoszeniu konkursowym. 

7. W „Potwierdzeniu złożenia oferty” (przy podpisie osoby 
upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta) 
brak pieczątki imiennej lub zaznaczenia pełnionej funkcji w 
organizacji pozarządowej. 



2. Klub Morsa Drawsko 
ul. Nadnotecka 7 
64-773 Drawsko 

Drawski Yndzel ożywimy – chlubą gminy 
uczynimy! – Rozwój ogólnodostępnej 
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

1. Oferent nie prowadzi statutowej działalności pożytku publicznego 
w dziedzinie objętej konkursem, zgodnie z zakresem 
realizowanego zadania publicznego (infrastruktura turystyczna). 

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

3. W oświadczeniu o braku zaległych zobowiązań publiczno-
prawnych (przy podpisie osoby upoważnionej do składania 
oświadczeń woli w imieniu oferenta) brak pieczątki imiennej lub 
zaznaczenia pełnionej funkcji w organizacji pozarządowej. 

4. Brak oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania 
danych osobowych, złożonego przez osobę upoważnioną do 
składania wyjaśnień dotyczących oferty, wskazaną w części I pkt 2 
oferty. 

5. Opis rezultatów realizacji zadania publicznego sporządzony 
niezgodnie z pkt III, ppkt 1 ogłoszenia. 

6. W części VI oferty („Inne informacje”) nie wskazano kosztów, na 
które oferent zamierza przeznaczyć wnioskowaną kwotę dotacji, 
wraz ze wskazaniem pozycji kosztu i działania w kosztorysie. 

3. 
Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania Dolina 
Samy 

ul. Szamotulska 7 
62-090 Cerekwica 

II intergracyjny rajd rowerowy pn."Łączy nas 
rower" 

1. Zadanie niezgodne z ogłoszeniem konkursowym. Zadanie opisane 
w ofercie dotyczy organizacji rajdu rowerowego. Zadanie nie 
dotyczy poprawy stanu bezpłatnej, ogólnodostępnej 
infrastruktury turystycznej oraz rozwoju sieci szlaków 
turystycznych na terenie województwa wielkopolskiego. 

2. Nie złożono „potwierdzenia złożenia oferty”. 
3. Brak oświadczenia o braku zaległych zobowiązań publiczno-

prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym, 
złożonego na druku wskazanym w ogłoszeniu konkursu. 

4. Brak oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania 
danych osobowych, złożonego przez osobę upoważnioną do 
składania wyjaśnień dotyczących oferty, wskazaną w części I pkt 2 
oferty. 

5. Oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych 
osobowych złożono na druku innym niż wskazany w ogłoszeniu w 
ogłoszeniu konkursowym. 

6. Opis rezultatów realizacji zadania publicznego sporządzony 
niezgodnie z pkt III, ppkt 1 ogłoszenia. 



7. W części VI oferty („Inne informacje”) nie wskazano kosztów, na 
które oferent zamierza przeznaczyć wnioskowaną kwotę dotacji, 
wraz ze wskazaniem pozycji kosztu i działania w kosztorysie. 

4. 
Koło Gospodyń Wiejskich 
Zaborowo 

Zaborowo 29 
63-130 Książ Wlkp. 

Zaborowo blisko natury 

Brak podpisu drugiego członka Zarządu w: „potwierdzeniu złożenia 
oferty” oraz oświadczeniu o braku zaległych zobowiązań publiczno-
prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym (zgodnie 
z §14 statutu: „Koło reprezentuje na zewnątrz co najmniej dwóch 
członków Zarządu działających łącznie”). 

5. 
„Przyjaciele Dróg 
Świętego Jakuba w 
Polsce” 

ul. Gen. Romualda Traugutta 34 
50-402 Wrocław 

Z Wielkopolski na Koniec Świata - 
Odnowienie oznakowania Drogi św. Jakuba 
w Wielkopolsce 

1. Nie złożono „potwierdzenia złożenia oferty”. 
2. Oferta przesłana w wersji papierowej została złożona po 

terminie. 
3. Brak oświadczenia o braku zaległych zobowiązań publiczno-

prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym, 
złożonego w Witkac.pl w sposób wskazany w ogłoszeniu 
konkursowym. 

4. Brak oświadczeń o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania 
danych osobowych, złożonych w Witkac.pl w sposób wskazany w 
ogłoszeniu konkursowym. 

5. W części VI oferty („Inne informacje”) nie wskazano kosztów, na 
które oferent zamierza przeznaczyć wnioskowaną kwotę dotacji, 
wraz ze wskazaniem pozycji kosztu i działania w kosztorysie. 

 


