
Załącznik nr 1  
do uchwały nr 2151/2020  
Zarządu Województwa  
Wielkopolskiego  
z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację w formie 
wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2020 pn. „ Program „Szkolny Klub Sportowy” na terenie 
województwa wielkopolskiego ”. 

UNIEWAŻNIENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT  

Unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadania 
publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 
2020 pn. „ Program „Szkolny Klub Sportowy” na terenie województwa 
wielkopolskiego ”, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały nr 1938/2020 Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie: ogłoszenia 
otwartych konkursów ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2020 (programy 
Ministerstwa Sportu). 

W otwartym konkursie ofert została złożona tylko 1 oferta realizacji zdania 
publicznego pt. „Szkolny Klub Sportowy” przez Szkolny Związek Sportowy 
„Wielkopolska” w Poznaniu. 

Oferta ta została wycofana przez oferenta poprzez złożenie w dniu 8 kwietnia 
2020 roku w formie pisemnej oświadczenia o wycofaniu oferty zgodnie z częścią VI 
pkt. D ogłoszenia niniejszego otwartego konkursu ofert przed podjęciem decyzji  
o jej wyborze. Zgodnie z częścią XI ogłoszenia niniejszego otwartego konkursu ofert 
wybór ofert nastąpi w terminie do 30 kwietnia 2020 roku. Wobec powyższego oferta 
ta nie jest rozpatrywana. 

W związku z wycofaniem oferty w otwartym konkursie ofert, uznaje się,  
że w ww. konkursie nie złożono żadnej oferty, tym samym na podstawie art. 18a 
ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie Zarząd Województwa Wielkopolskiego unieważnia niniejszy otwarty 
konkurs ofert. 

Miejsca publikacji informacji. 

Treść informacji o unieważnieniu otwartego konkursu ofert ogłoszono: 

1. w Biuletynie 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/Unieważnienie otwartych konkursów ofert na realizację  
w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2020 (programy Ministerstwa Sportu)/ 
Załącznik - kultura fizyczna 2020 - Program „Szkolny Klub Sportowy” - 
unieważnienie. 



2. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
w Poznaniu pod adresem: www.umww.pl. 
Ścieżka dostępu: Urząd/Departamenty/Departament Sportu i Turystyki/ 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi/Otwarte Konkursy Ofert  
– Kultura fizyczna i turystyka/Unieważnienie otwartych konkursów ofert  
na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2020 (programy 
Ministerstwa Sportu)/Załącznik - kultura fizyczna 2020 - Program „Szkolny Klub 
Sportowy” - unieważnienie. 

3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu (na parterze) przy Al. Niepodległości 34, 61-714 
Poznań. 


