
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 2019-2020 pn.: „Publikacje spełniające wysokie standardy merytoryczne i redakcyjne, realizowane w trybie 
wieloletnim ze względu na złożoność tematyczną" 
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1.  Polskie Towarzystwo 
Historyczne Oddział w 

Olsztynie 

Wydanie publikacji 
(książki) pt.: „Mazurzy” 

NIE TAK 
Oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione.  

Ofertę należy uzupełnić o pełnomocnictwo Zarządu Głównego 
udzielone Prezesowi i Skarbnikowi Oddziału w Olsztynie  
do reprezentacji i zapewnienia ważności oświadczeń w zakresie praw  
i obowiązków majątkowych Towarzystwa. 

2.  Towarzystwo Naukowe 
im. Wojciecha 
Kętrzyńskiego 

z siedzibą w Olsztynie 

Monografia naukowa:  
Jan Chłosta  

„Pieniężni na Warmii” 

TAK NIE 
Bez uwag.  

3.  Diecezja Elbląska  
z siedzibą w Elblągu 

Wydanie publikacji pt.: 
„Kobiety w Prusach 

Królewskich 

NIE TAK 
Nie załączono konspektu do opracowywanej publikacji.  
Do oferty należy dołączyć (jako wymagany załącznik) konspekt  
do opracowywanej publikacji. 

Nie przekreślono oświadczenia nr 2 o zamiarze odpłatnego 
wykonania zadania. 

Proszę o identyfikację poszczególnych kosztów wskazanych  
w ramach każdego z działań zaplanowanych w złożonej ofercie. 



4.  Lokalna Organizacja 
Turystyczna Powiatu 

Szczycieńskiego 

„Prusy Wschodnie  
w obliczu Plebiscytu” 

NIE TAK 
Proszę o wyjaśnienie kwot proponowanego wkładu własnego. 
Łączna wartość wkładu własnego nie stanowi sumy wkładu 
finansowego i niefinansowego w części V.B oferty.  
Z tego powodu nie można określić sumy wszystkich kosztów 
realizacji zadania (nie jest jasne, którą wartość wkładu własnego 
należy wziąć pod uwagę przy obliczaniu wszystkich kosztów realizacji 
zadania). 

Oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione.  
Zgodnie z KRS oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia  
w zakresie zarządu mieniem praw i zobowiązań majątkowych  
oraz w innych sprawach statutowych składają prezes lub wiceprezes  
i jeden członek zarządu.  

Nie przekreślono oświadczenia nr 2  o zamiarze odpłatnego  
wykonania zadania na ostatniej stronie oferty.  

Nie załączono konspektu do opracowywanej publikacji.   
Do oferty należy dołączyć (jako wymagany załącznik) konspekt  
do opracowywanej publikacji. 

5.  Wszystko dla Szczytna Opracowanie i wydanie 
„Słownika Mazurskiego”  

z rozmówkami 

NIE NIE 
Oferta została złożona na niewłaściwym (nieobowiązującym) 
formularzu. 

6.  Fundacja Teatr Iota „Miraże” NIE NIE 
Zadanie nie jest zgodne z zakresem i opisem zadania zawartymi  
w ogłoszeniu konkursowym. 

W złożonej ofercie wkład finansowy nie stanowi co najmniej połowy 
proponowanego wkładu własnego.  

Zgodnie z ogłoszeniem konkursowym wkład własny finansowy musi 
stanowić co najmniej połowę wymaganego wkładu własnego.  



7.  Fundacja Instytut 
Białowieski  

Centrum 
Zrównoważonego 
Rozwoju. „Okrągły stół dla 
Puszczy Białowieskiej”.  
www.FestiwalPuszczy 
Białowieskiej.pl, 
www.FestiwalBiałowieski.
pl, www.FestiwalŻubra.pl. 

NIE NIE Zadanie nie jest zgodne z zakresem i opisem zadania zawartymi  
w ogłoszeniu konkursowym – nie jest realizowana w obszarze kultury 
i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz nie dotyczy wydania 
publikacji spełniającej wysokie standardy merytoryczne i redakcyjne, 
realizowane w trybie wieloletnim ze względu na złożoność 
tematyczną. 

Wnioskowana wysokość dotacji przekracza maksymalną kwotę 
dofinansowania wskazaną w ogłoszeniu konkursowym,  
tj. 15 000,00 zł. 

8.  Wyższe Seminarium 
Duchowne Diecezji 
Elbląskiej 

Wydanie publikacji 
„Polacy w Prusach 
Wschodnich i Zachodnich 
w latach 1918-1920 

NIE TAK Nie przekreślono oświadczenia nr 2 o zamiarze odpłatnego 
wykonania zadania. 

Proszę o identyfikację poszczególnych kosztów wskazanych  
w ramach każdego z działań zaplanowanych w złożonej ofercie. 

Nie uzupełniono załącznika nr 2 w zakresie oświadczenia 
dotyczącego podatku VAT oraz oświadczenia dotyczącego 
oryginalności publikacji i wcześniejszego jej wydania drukiem. 

Olsztyn, dnia 12 lipca 2019 r.  

Sporządziła: Justyna Staniszewska-Mróz, 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 28/391/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 czerwca 2019 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.  

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 2019 - w przypadku zakwestionowania przez co najmniej jednego członka komisji prawidłowości oceny formalnej dokonanej przez 
Departament odpowiedzialny 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: 3 
oferty poprawne: 1 
oferty do uzupełnienia: 4 
oferty w których brak dokumentów uniemożliwia ocenę: 0 
oferty do decyzji komisji: 0 
RAZEM: 8 


