
Uchwała nr 2216/2020  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 14 maja 2020 roku 

w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w formie 
powierzenia zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego  
w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2020 pn. „ Organizacja 
„Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki” ” 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.) oraz art. 18a ust. 1 pkt. 2) 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

Unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania 
publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa  
w roku 2020 ogłoszony w dniu 20 lutego 2020 roku na podstawie uchwały 
nr 1845/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lutego 2020 roku  
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia 
zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki  
i krajoznawstwa w roku 2020 pn. „ Organizacja „Wielkopolskich Obchodów 
Światowego Dnia Turystyki” ”. 

§ 2 

Treść informacji o unieważnieniu otwartego konkursu ofert, stanowiącego załącznik 
do niniejszej uchwały, zamieszczona zostanie: 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej, 
2) na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, 
3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Sportu i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie  
do uchwały nr 2216/2020  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 14 maja 2020 roku 

Podjęcie uchwały w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert  
na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2020  
pn. „ Organizacja „Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki” ” wynika  
z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.). 

W otwartym konkursie ofert na realizację w formie powierzenia zadania 
publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa  
w roku 2020 pn. „ Organizacja „Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia 
Turystyki” ”, stanowiącym załącznik do uchwały nr 1845/2020 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2020  
pn. „ Organizacja „Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki” ”, została 
złożona tylko 1 oferta. 

Oferta ta nie spełnia wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu otwartego 
konkursu ofert. Wobec powyższego oferta ta nie jest rozpatrywana. 

W związku z tym, że złożona oferta została oceniona negatywnie i odrzucona 
ze względów formalnych w otwartym konkursie ofert, uznaje się, że w ww. konkursie 
żadna ze złożonych ofert nie spełniła wymogów zawartych w ogłoszeniu, tym samym 
na podstawie art. 18a ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego unieważnia niniejszy otwarty konkurs ofert. 

Mając na względzie powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne  
i w pełni uzasadnione. 


