
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 w roku 2020 

 
Nazwa zadania publicznego: „POPULARYZACJA TURYSTYKI I KRAJONZAWSTWA ORAZ UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O WALORACH TURYSTYCZNYCH 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
 

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 publiczne opisane w złożonej ofercie nie zmierza do 
upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, edukacji 
krajoznawczej bądź popularyzacji walorów turystycznych 
województwa wielkopolskiego wśród turystów przybywających 
do województwa wielkopolskiego. 

2. Brak spójności oferty. 
3. Oferta dotyczy realizacji kilku zadań publicznych. 
4. W części III pkt 3 oferty nie wskazano przewidywanej liczby 

odbiorców zadania publicznego (liczby uczestników). 
5. W części III pkt 6 oferty nie wskazano obligatoryjnego, 

mierzalnego zakładanego rezultatu realizacji zadania, 
określonego w ogłoszeniu konkursu. 

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

7. 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. 

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



2. 
Stowarzyszenie Nowy 
Międzychód 

ul. Sokoła 2 
64-400 Międzychód 

Szlakiem Powstań Narodowych 

Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno - prawnych 

wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz 

innych źródeł o charakterze publicznym, nie zostało podpisane przez 

osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

podmiotu składającego ofertę. Zgodnie z Rozdziałem V, pkt 50 

Statutu Stowarzyszenia: „Do ważności oświadczeń woli w sprawach 

majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, 

w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu albo jeden z członków 

Zarządu, wskazany każdorazowo uchwałą Zarządu i Skarbnik”. 

3. 
Stowarzyszenie "Radość 
Życia" 

ul. Wieżowa 13/8 
61-111 Poznań 

Seniorzy zwiedzają Wielkopolskę i uczą jej 
piękna swoich bliskich 

1. Zadanie niezgodne z ogłoszeniem konkursowym. Oferta nie 
spełnia kryterium minimalnej liczby odbiorców zadania dla 
imprez turystycznych i krajoznawczych: pieszych, nordic 
walking, imprez na orientację oraz autokarowych. 

2. Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania nie zostały ujęte 
w regulaminie Stowarzyszenia jako źródła finansowania 
działalności Stowarzyszenia (pkt. 8 regulaminu Stowarzyszenia - 
źródła finansowania działalności Stowarzyszenia). 

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

4. Brak oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania 
danych osobowych, złożonego na druku wskazanym 
w ogłoszeniu konkursowym. 

5. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno - 
prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 
zostało złożone na druku innym niż wskazany w ogłoszeniu 
konkursowym. 

4. 
Koło Gospodyń Wiejskich 
w Sebastianowie 

Sebastianowo 7B 
63-130 Książ Wlkp. 

ROWEROWY BARANIAK 

W „Potwierdzeniu złożenia oferty” (przy podpisach osób 
upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta) 
brak pieczątek imiennych lub zaznaczenia funkcji pełnionych 
w organizacji pozarządowej. 

5. 
Fundacja "Bonum 
Adipisci" - Dążyć do dobra 

ul. Szkolna 31 
64-000 Turew 

Projekt i montaż infoskiosku na terenie 
nekropolii rodu Chłapowskich w Rąbiniu 

1. Zadanie niezgodne z ogłoszeniem konkursowym. 
Przedmiotowy konkurs obejmuje działania dotyczące m.in. 
tworzenia bezpłatnych aplikacji na urządzenia mobilne i do 
udostępniania w Internecie. Zadanie publiczne opisane w 



złożonej ofercie powinno zostać złożone w konkursie dot. 
poprawy stanu bezpłatnej, ogólnodostępnej infrastruktury 
turystycznej. 

2. W części III pkt 3 oferty nie wskazano przewidywanej liczby 
wytworzonych produktów w ramach zadania publicznego. 

3. Błędnie sformułowany rezultat obligatoryjny realizacji zadania, 
wskazany w części III pkt 6 oferty. 

4. 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. Fundacja Olandia 
Prusim 5 
64-420 Kwilcz 

Magiczna Kraina 100 Jezior - Wycieczka 
Krajoznawcza 

1. Brak wkładu własnego finansowego. 
2. Błędnie sformułowany rezultat obligatoryjny realizacji zadania, 

wskazany w części III pkt 6 oferty. 
3. W części VI oferty nie wskazano kosztów, na które oferent 

zamierza przeznaczyć wnioskowaną kwotę dotacji (wraz ze 
wskazaniem pozycji kosztu i działania w kosztorysie). 

7. Klub Morsa Drawsko 
ul. Nadnotecka 7 
64-733 Drawsko 

Święto Noteci - Marina Yndzel Drawsko 
2020 

1. W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia braków formalnych 

w ofercie, dokonano nieuprawnionej zmiany wartości 

merytorycznej oferty, zmniejszając liczbę odbiorców zadania.  

2. Brak spójności oferty. Liczba odbiorców bezpośrednich zadania 

podana w Części III pkt 3 oferty („Syntetyczny opis zadania”) – 

to jest: 400 os. odbiega od liczby odbiorców podanej w Części III 

pkt 4 oferty („Plan i harmonogram działań na rok 2020”) oraz 

Części III pkt 6 oferty (rezultat obligatoryjny) – 200 os.  

8. 
Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania Dolina 
Samy 

ul. Szamotulska 7 
62-090 Cerekwica 

II intergracyjny rajd rowerowy pn."Łączy nas 
rower" (suma kontrolna oferty: c5ed-4ed6-
3362) 

Błędnie sformułowany rezultat obligatoryjny realizacji zadania, 

wskazany w części III pkt 6 oferty. 

9. Stowarzyszenie Aster 
ul. Sanatoryjna 2 
60-480 Poznań 

Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz 
upowszechnianie wiedzy o walorach 
turystycznych województwa 
wielkopolskiego 

1. Potwierdzenie złożenia oferty złożono po terminie określonym 
w ogłoszeniu konkursowym. 

2. Oferent nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie 
objętej konkursem, zgodnej z zakresem zlecanego zadania 
publicznego. 

3. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno - 
prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym, 
złożono z datą: 09.01.2019 r. 



4. Wskazano niemierzalne rezultaty realizacji zadania. 
Nieprawidłowo sformułowany rezultat obligatoryjny.  

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). 

10. 
Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania Dolina 
Samy 

ul. Szamotulska 7 
62-090 Cerekwica 

II intergracyjny rajd rowerowy pn."Łączy nas 
rower" (suma kontrolna oferty: bef9-060c-
aa23) 

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

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

3. Brak oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania 
danych osobowych, złożonego na druku wskazanym w 
ogłoszeniu konkursowym. 

4. Wskazano niemierzalne rezultaty realizacji zadania. 
Nieprawidłowo sformułowany rezultat obligatoryjny.  

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). 

11. 
Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej - Okręg 
Wielkopolski 

ul. św. Marcin 30 
61-805 Poznań 

Rajdy piesze i rowerowe dla uczniów 
wielkopolskich szkół 

Brak statutu zgodnego z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 

Do oferty dołączono statut Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 

uchwalony przez I Walny Zjazd, zmieniony późniejszymi uchwałami 

Walnego Zjazdu, w tym ostatnią z 2 kwietnia 2016 r. 

Z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego wynika 

jednak, iż ostatnia zmiana statutu Związku Harcerstwa 

Rzeczypospolitej nastąpiła 15 kwietnia 2018 r. Aktualnego, 

obowiązującego statutu nie złożono w serwisie Witkac.pl. 

 


