
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 na rzecz poprawy i rozwoju infrastruktury turystycznej w roku 2022 

 
 POPRAWA STANU OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ ORAZ ROZWÓJ SIECI SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH 

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
 

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

1. 
Stowarzyszenie 
Powidzkiego Parku 
Krajobrazowego 

ul. 29 Grudnia 24 
62-430 Powidz 

Aktualizacja przebiegu i oznaczeń szlaków 
rowerowych Powidzkiego Parku 
Krajobrazowego i obszarów powiązanych 

1. W sekcji III pkt 6 oferty „(„Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów 
realizacji zadania publicznego”) nie wskazano, wymaganego w konkursie, 
sposobu monitorowania rezultatu obligatoryjnego (źródła informacji 
o osiągnięciu wskaźnika). 

2. W sekcji VI oferty („Inne informacje”) nie wymieniono kosztów, na które 
oferent zamierza przeznaczyć wnioskowaną kwotę dotacji. 

3. Brak uchwały Zarządu wskazującej szczegółowy zakres prowadzonej 
działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego – 
na potwierdzenie spełnienia przez oferenta kryterium określonego 
w Rozdziale VIII pkt 1) ppkt 3 ogłoszenia otwartego konkursu ofert. 

4. Brak oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych 
osobowych złożonego przez osobę wskazaną w ofercie jako osoba 
upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty. 

5. W zobowiązaniu do zapewnienia dostępności zadania osobom 
ze szczególnymi potrzebami nie wskazano miejsca złożenia oświadczenia. 

Braków formalnych nie uzupełniono w terminie wskazanym w wezwaniu. 

2. 
Stowarzyszenie "Stara 
Noteć Białośliwie" 

ul. Czecha 14 
89-340 Białośliwie 

Pomost Pływający Cumowniczy 'Notecko' 

1. Brak wymaganego udziału wkładu własnego finansowego tj. innych 
środków finansowych (np.: środków finansowych własnych, środków 
finansowych z innych źródeł publicznych, pozostałych środków 
finansowych z innych źródeł niepublicznych) lub środków finansowych 
pochodzących ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania 
publicznego.  

2. Zadanie jest niezgodne z ogłoszeniem konkursowym – konkurs obejmuje 
zadania realizowane w formie wspierania, nie powierzenia realizacji 
zadania publicznego. 

3. W sekcji VI oferty („Inne informacje”) nie wymieniono kosztów, na które 



oferent zamierza przeznaczyć wnioskowaną kwotę dotacji. 
4. W treści zobowiązania do złożenia dokumentu(-ów) potwierdzającego      

(-ych) wieloletnie prawo użytkowania obiektu/obszaru/terenu, na którym 
realizowane będzie zadanie nie wskazano nazwy reprezentowanej 
organizacji pozarządowej. 

3. 
Fundacja im. Rudolfa 
Mossego w Grodzisku 
Wielkopolskim   

ul. Mossego 17 
62-065 Grodzisk Wlkp. 

Spacer z Mosse po Grodzisku 
Wielkopolskim 

Oferta została złożona przez Witkac.pl bez PZO (potwierdzenia złożenia 
oferty) złożonego w formie papierowej. Oferta podlega odrzuceniu 
ze względów formalnych bez oceny pozostałych kryteriów oceny formalnej 
określonych w karcie oceny formalnej. 

 


