
Wykaz ofert OCENIONYCH NEGATYWNIE POD WZGLĘDEM FORMALNYM w otwartym konkursie ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2022 

 
1. POPULARYZACJA TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTA ORAZ UPOSZECHNIANIE WIEDZY O WALORACH TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

2. PODNOSZENIE KOMPETENCJI WIELKOPOLSKICH KADR TURYSTYCZNYCH 
 

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

1. 

Stowarzyszenie - Centrum 
Edukacyjno 
Wypoczynkowe 
"Gajówka" 

Gaj 28 
62-230 Witkowo 

TURYSTYCZNE INSPIRACJE - GAJ I 
OKOLICZNE ATRAKCJE 

Oferta złożona na zadanie niezgodne ze statutem oferenta. Oferta podlega 
odrzuceniu ze względów formalnych bez oceny pozostałych kryteriów oceny 
formalnej określonych w karcie oceny formalnej. 

2. 
Gminne Towarzystwo 
Dzieci i Osób 
Niepełnosprawnych 

ul. Ks. W. Blizińskiego 27 
62-850 Lisków 

Poznajemy uroki Wielkopolski 

Oferent nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej 
konkursem. Oferta złożona na zadanie niezgodne ze statutem oferenta. 
Oferta podlega odrzuceniu ze względów formalnych bez oceny pozostałych 
kryteriów oceny formalnej określonych w karcie oceny formalnej. 

3. 
Fundacja Centrum 
Nowoczesnej Turystyki 

ul. Zagumienna 11A/4 
15-866 Białystok 

Promocja online tras kajakowych Wielkiej 
Pętli Wielkopolski w oparciu o zasady 
zrównoważonego rozwoju 

Oferta złożona na zadanie niezgodne z ogłoszeniem konkursowym. Oferta 
podlega odrzuceniu ze względów formalnych bez oceny pozostałych 
kryteriów oceny formalnej określonych w karcie oceny formalnej. 

4. 
Koło Gospodyń Wiejskich 
wsi Gogolewo-Świączyń 

Gogolewo 
ul. Gogolewska 23 
63-120 Książ Wielkopolski 

"Turystyka na 4 kółkach" - turystyczny, 
samochodowy rajd nawigacyjny 

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 wymagany 
w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert. Zgodnie z zapisami ogłoszenia 
nie dopuszczono modyfikacji druku oświadczenia. 

5. 
Koło Gospodyń Wiejskich 
w Kołacinie 

Kołacin 48 
63-130 Książ Wielkopolski 

Wycieczka autokarowa pod hasłem " Być 
bliżej Józefa Wybickiego" w nawiązaniu 
do Roku Józefa Wybickiego, po powiecie 
śremskim i kościańskim. 

Brak spójności oferty. W Sekcji VI oferty („Inne informacje”) koszty, które 

oferent planuje pokryć z wnioskowanej dotacji, sumują się do kwoty 

3 200,00 zł. Jednocześnie, w Sekcji V pkt V.B oferty („Źródła finansowania 

kosztów realizacji zadania”), planowana przez oferenta dotacja w ramach 

przedmiotowej oferty wynosi 3 100,00 zł, co jest kwotą o 100 zł niższą. 

6. Rokietnicki Klub Seniorów  
ul. Sportowa 1 
62-090 Rokietnica 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 
formie wspierania zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego w 
dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 

Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo o stowarzyszeniach 
stowarzyszenie zwykłe nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku 
publicznego. 



roku 2022. Seniorzy zwiedzają zachodnią 
Wielkopolskę. 

7. 

Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe 
Województwa 
Wielkopolskiego Oddział 
Miejsko-Powiatowy 
"Anioły" w Trzciance 

ul. Broniewskiego 2 
64-980 Trzcianka  

Pieszo kajakiem po Noteci 

Brak spójności oferty. Wkład rzeczowy wykazany w Sekcji V pkt V.A oferty 
oraz Sekcji VI oferty (450 zł) odbiega od wkładu rzeczowego 
zadeklarowanego w Sekcji IV pkt 2 oferty (500 zł). Numeracja działań 
wykazanych w Sekcji VI oferty nie jest spójna z numeracją działań wynikającą 
z Sekcji V pkt V.A oferty (zestawienie kosztów). 

8. 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Anny w Bralinie 

ul. Wrocławska 58 
63-640 Bralin 

Szlakiem Wielkopolski Wschodniej 

Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno-prawnych wobec 
budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł 
o charakterze publicznym nie zostało podpisane w sposób określony w 
pouczeniu zawartym w druku oświadczania, to jest czytelnie pełnym 
imieniem i nazwiskiem. 

9. 
Fundacja Gontyniec Ultra 
Trail 

ul. Margonińska 7/2 
64-800 Rataje 

Wędrowanie i sprzątanie 

1. Nazwa rezultatu obligatoryjnego jest niezgodna z wymaganiami 
wskazanymi w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert. 

2. Brak spójności oferty. Suma kosztów, na które oferent zamierza 
przeznaczyć wnioskowaną kwotę dotacji, wskazana w Sekcji VI oferty 
(3 600 zł), przekracza kwotę planowanej dotacji wskazaną w Sekcji V pkt 
V.B oferty (3 545 zł). 

3. Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych 
osobowych nie zostało złożone na druku wskazanym w ogłoszeniu 
konkursowym. Oświadczenie złożono na druku dot. otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa na rzecz 
poprawy i rozwoju infrastruktury turystycznej, ogłoszonego uchwałą nr 
4439/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2021 
r. 

4. Zobowiązanie do zapewnienia dostępności zadania osobom ze 
szczególnymi potrzebami nie zostało złożone na druku wskazanym w 
ogłoszeniu konkursowym. Oświadczenie złożono na druku dot. otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa 
na rzecz poprawy i rozwoju infrastruktury turystycznej, ogłoszonego 
uchwałą nr 4439/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 
grudnia 2021 r. 



10. 
Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze 
Oddział w Chodzieży 

ul. Strzelecka 15 
64-800 Chodzież 

Rajd Żuka 2022 

1. Miejsce realizacji zadania wykracza poza teren działalności Oddziału 
określony w §2 ust. 1 Statutu. 

2. W oświadczeniu o braku zaległych zobowiązań publiczno-prawnych wobec 
budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł 
o charakterze publicznym nie wskazano nazwy oferenta.  

11. 

Uczniowski Klub Sportowy 
"Dąb" przy Szkole 
Podstawowej Nr 4 w 
Lesznie  

ul. Henrykowska 1 
64-100 Leszno  

Wielkopolski rajd na orientację "TUR" 

1. Oferta złożona na zadanie niezgodne ze statutem oferenta. Zgodnie z §6 
ust. 4 Statutu oferenta organizacja rajdów turystycznych odbywa się w 
ramach działalności odpłatnej Klubu. Organizacji rajdów turystycznych nie 
wskazano w §6 ust. 5 Statutu regulującego przedmiot działalności 
nieodpłatnej.  

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych 
osobowych nie zostało złożone na druku wskazanym w ogłoszeniu 
konkursowym. Oświadczenie złożono na druku dot. otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej, ogłoszonego 
uchwałą nr 4411/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 
grudnia 2021 r. 

3. Zobowiązanie do zapewnienia dostępności zadania osobom ze 
szczególnymi potrzebami nie zostało złożone na druku wskazanym w 
ogłoszeniu konkursowym. Oświadczenie złożono na druku dot. otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej, 
ogłoszonego uchwałą nr 4411/2021 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 9 grudnia 2021 r. 

4. W sekcji VI oferty nie wymieniono kosztów, na które oferent zamierza 
przeznaczyć wnioskowaną kwotę dotacji, wskazując kwotę i nazwę kosztu. 

 


