
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 2020 

pn. „Organizacja „Otwarcia sezonu wodnego na Wielkiej Pętli Wielkopolski” 
 

Nazwa zadania publicznego: ORGANIZACJA: „OTWARCIA SEZONU WODNEGO NA WIELKIEJ PĘTLI WIELKOPOLSKI” 
 

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

1. 
Akademicki Klub Kajakowy 
PANTA REI 

os. Stefana Batorego 73/23 
60-687 Poznań 

Poznańska Kajakowa Masa Krytyczna 

1. Zadanie niezgodne z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert. 
W złożonej ofercie nie ujęto, wskazanych w ogłoszeniu, atrakcji 
na lądzie (np. stoiska promocyjne/stoiska edukacyjne/stoiska 
kulinarne/występy artystyczne/konkursy/animacje dla dzieci), 
ani akcentu oficjalnego otwarcia sezonu wodnego na Wielkiej 
Pętli Wielkopolski. Dodatkowo, w części VI oferty ("Inne 
informacje") założono pobieranie świadczeń pieniężnych 
od odbiorców zadania. 

2. W części III pkt 3 oferty nie wskazano przewidywanej liczby 
uczestników zadania publicznego. 

3. W części III pkt 6 oferty nie wskazano rezultatu obligatoryjnego 
w postaci liczby atrakcji ujętych w programie „Otwarcia sezonu 
wodnego na Wielkiej Pętli Wielkopolski”. 

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. 

5. Brak spójności oferty - w części VI oferty ("Inne informacje") 
założono pobieranie opłat za udział w spływie. Świadczeń 
pieniężnych od odbiorców zadania nie wykazano jednak w części 
V tabela V.B oferty („Źródła finansowania kosztów realizacji 
zadania”). 

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. Zadanie opisane 
w ofercie nie obejmuje organizacji na terenie województwa 
wielkopolskiego jednodniowego wydarzenia plenerowego 
będącego oficjalnym otwarciem sezonu wodnego na Wielkiej 
Pętli Wielkopolski, integrującego miłośników turystyki wodnej 



www.ForestFestival.Eu oraz podmioty działające na rzecz rozwoju turystyki wodnej, 
promującego walory turystyczne województwa wielkopolskiego 
i bezpieczne zachowania nad wodą.   

2. Teren realizacji zadania wykracza poza granice administracyjne 
województwa wielkopolskiego. 

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

uczestników zadania publicznego. 
6. W części III pkt 6 oferty nie wskazano rezultatu obligatoryjnego 

w postaci liczby atrakcji ujętych w programie „Otwarcia sezonu 
wodnego na Wielkiej Pętli Wielkopolski”. 

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

8. 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. 

 


