
 

Wyniki  analizy  formalnej  ofert  złożonych  przez  organizacje  pozarządowe  oraz  podmioty  wymienione  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku 
publicznego  i  o wolontariacie w otwartym konkursie  ofert  na  realizację  zadań  Samorządu Województwa Warmińsko‐Mazurskiego  z  zakresu  kultury  i 
ochrony dziedzictwa kulturowego w latach 2018‐2019 pn.: „Publikacje spełniające wysokie standardy merytoryczne i redakcyjne, realizowane w trybie 
wieloletnim ze względu na złożoność tematyczną" 

 

Numer 
oferty 

Nazwa 
oferenta 

 

Tytuł 
zadania 

 

Ocena formalna oferty 

Uwagi / do  uzupełnienia 
 

Oferta 
spełnia 
wymogi 
formalne 
(TAK/NIE) 

Oferta 
podlega 

uzupełnieniu
 

(TAK/NIE) 

1.  

Stowarzyszenie 
Społeczno‐
Kulturalne 
„Pojezierze”  
z siedzibą w 
Olsztynie 

„Wacław Kapusto  
w obiektywie życia” 

NIE  NIE  Wnioskowana wysokość dotacji przekracza  
kwotę 15 000 zł, tj. maksymalną kwotę dofinansowania przeznaczoną na 
zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. 
 

Ponadto brak możliwości oszacowania całkowitych kosztów realizacji 
zadania oraz procentowego udziału środków własnych ponieważ tabela 
„Przewidywane źródła finansowania” nie jest spójna z kosztorysem. 

2.   Towarzystwo 
Naukowe Pruthenia  

z siedzibą w 
Olsztynie 

Wydanie i promocja 
książki: Sławomir Wadyl, 

Studia nad 
kształtowaniem się 

pogranicza pomorsko‐  
i mazowiecko‐pruskiego 

we wczesnym 
średniowieczu 

NIE  TAK  Recenzje publikacji nie zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem. 
 
Proszę o dostarczenie kopii statutu oraz Uchwały Zarządu Towarzystwa  
nr 2018.02.07 z dnia 5.02.2018 r. 
 



3.   Oddział Warmińsko‐
Mazurski Polskiego 

Towarzystwa 
Turystyczno‐

Krajoznawczego  
w Olsztynie z 

siedzibą 
w Olsztynie 

Publikacja pracy naukowej 
pt.: „Pomniki 

pierwszowojenne 
południowych Prus 

Wschodnich” 

NIE  TAK  Nie załączono: 
 

‐ załącznika nr 4 do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
w latach 2018‐2019, tj. OŚWIADCZENIA do oferty składanej w konkursie na 
realizację zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko‐
Mazurskiego; 
 

‐ załącznika nr 1.1 i 1.2 zgodnie ze wzorem oferty. 
 

Nie uzupełniono oświadczeń na ostatniej stronie oferty. 
 

Proszę o przesłanie poprawionego kosztorysu, z uwagi na fakt, iż  kosztorys 
projektu jest nieczytelny, forma wydruku spowodowała przemieszczenie się 
wierszy w tabeli.  
 

Proszę o uzupełnienie oferty o następujące informacje: 
‐ formy dystrybucji, 
‐ format/ilość stron, 
‐ rodzaj oprawy. 
 

Proszę o informację w zakresie pkt 10 wzoru oferty, tj. o zamiarze 
odpłatnego wykonania zadania. 
 

Nie wszystkie pola oferty zostały uzupełnione, w tym tabela dotycząca 
rezultatów projektu (kryterium nie podlega uzupełnieniu, ale powoduje 
obniżenie oceny merytorycznej projektu). 

4.   Diecezja Elbląska  
z siedzibą w Elblągu 

Publikacja 
pokonferencyjna 

„Dysydenci czy decydenci? 
Protestanci w Prusach 
Królewskich i Koronie 

 w XVI‐XVII w.” 

NIE  TAK  Nie załączono załącznika nr 4 do ogłoszenia otwartego konkursu ofert  
na realizację zadań w latach 2018‐2019, tj. OŚWIADCZENIA do oferty 
składanej w konkursie na realizację zadania publicznego Samorządu 
Województwa Warmińsko‐Mazurskiego. 
 

Nie przekreślono oświadczenia nr 2 o zamiarze odpłatnego wykonania 
zadania. 

5.   Fundacja 
„Dziedzictwo nasze” 

z siedzibą w 
Węgorzewie 

Książka Danuty Micińskiej 
pt.: „Ulotnie” (malarstwo 

i poezja) 

NIE  TAK  Proszę o dostarczenie kopii statutu. 
 
Proszę o przedstawienie kalkulacji przewidywanych kosztów (pozycja nr 8 
oferty) łącznie dla lat 2018‐2019. 
 
Równocześnie proszę o dostarczenie kosztorysu oraz harmonogramu 
projektu w podziale na poszczególne lata (załączniki 1.1 i 1.2). 



6.   Towarzystwo 
Naukowe 

im. Wojciecha 
Kętrzyńskiego 
z siedzibą w 
Olsztynie 

Monografia naukowa: 
Seweryn Szczepański 
„Pomezania: Na styku 
świata pogańskiego  
i chrześcijańskiego” 

TAK  NIE  Bez uwag. 

7.   Fundacja Inicjatyw 
społecznych ALNA  
z siedzibą w Rusi 

Wydanie publikacji 
„Gościniec Niborski” 

NIE  TAK  Nie uzupełniono oświadczeń na ostatniej stronie oferty. 
 

Recenzje publikacji nie zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem. 
 

Proszę o dostarczenie kopii statutu. 
Olsztyn, dnia 8 marca 2018 r.  
 
Sporządziła: Justyna Staniszewska, nr tel. 089/521 69 61  Zatwierdził: Zdzisław Fadrowski, Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji 

   
UWAGA!  
Zgodnie z § 7 ust. 6  Załącznika nr 1 do Uchwały nr 1/9/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. 
stanowiącego ogłoszenie otwartego konkursu ofert oferent w terminie 7 dni od zamieszczenia wyników oceny formalnej ma prawo uzupełnić 
ofertę. W przypadku niedotrzymania terminu oraz braku uzupełnienia oferta nie będzie rozpatrywana.  
 
UWAGA!  
Zgodnie z pkt.17 "Trybu powoływania i zasad działania komisji konkursowych" stanowiącego załącznik do Programu współpracy Samorządu 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego na rok 2018 - w przypadku zakwestionowania przez co najmniej jednego członka komisji prawidłowości oceny formalnej 
dokonanej przez Departament/Biuro odpowiedzialne za realizację zadania, oferta podlega ponownemu rozpatrzeniu pod względem formalnym 
podczas posiedzenia komisji. W przypadku pozytywnej oceny formalnej zostaje dopuszczona do oceny merytorycznej. 
 
Wszelkie pytania/wątpliwości związane z wyżej zamieszonymi wynikami analizy formalnej prosimy kierować pod nr tel. 089 521 69 61 
 
oferty odrzucone bez możliwości uzupełnienia: 1 
oferty poprawne: 1 
oferty do uzupełnienia: 5 
oferty w których brak dokumentów uniemożliwia ocenę: 0 
oferty do decyzji komisji: 0 
RAZEM: 7 


