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WYNIKI OCENY FORMALNEJ OFERT 
ZŁOŻONYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ INNE PODMIOTY UPRAWNIONE W OTWARTYM KONKURSIE  NA REALIZACJĘ 

ZADANIA AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH W 2019 ROKU 
 

Lp
. Nazwa organizacji (innego podmiotu) Nazwa własna projektu 

Ocena formalna oferty 

Uwagi/do uzupełnienia 
Oferta 
spełnia 
wymogi 
formalne 
(tak/nie) 

Oferta 
podlega 
uzupełnieniu/ 
oferta nie 
podlega 
uzupełnieniu

1 Stowarzyszenie „Babki Zielarki” IV Festiwal  Ziół w Zielarskiej 
Wsi Blanki 

tak  Oferta poprawna formalnie. 

2 Stowarzyszenie Wędkarskie Jeziora 
Linowskiego w Łęgajnach 

Arboretum - Park Narodzin tak  Oferta poprawna formalnie. 

3 Oferent 1: Fundacja na Rzecz 
Wspierania Rozwoju Kreatywności 
oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, 
Młodzieży i Dorosłych Kreolia - Kraina 
Kreatywności 
Oferent 2: Fundacja dla Rodaka 

Ogród sensoryczno-edukacyjny 
jako nowa specjalizacja wsi 
Nowe Kiejkuty 

nie nie podlega 
uzupełnieniu 

Projekt nie jest zgodny z priorytetem „Aktywizacja 
społeczności lokalnych na obszarach wiejskich”, gdyż nie 
wpisuje się w zakres i opis zadań określonych w ogłoszeniu 
konkursowym. 

4  Stowarzyszenie Przyjaciół Galin 
„Nasze Galiny” 

Malwa- kwitnący symbol 
wiejskich wakacji 

nie nie podlega 
uzupełnieniu 

Projekt nie jest zgodny z priorytetem „Aktywizacja 
społeczności lokalnych na obszarach wiejskich”, gdyż nie 
wpisuje się w zakres i opis zadań określonych w ogłoszeniu 
konkursowym. 

5 Stowarzyszenie „Przyjazne Spychowo” „Powrót Juranda do Spychowa- 
Blok  Kulturalno-Rozrywkowy” 

nie podlega 
uzupełnieniu 

Brak upoważnienia członka zarządu do składania 
oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, zgodnie z KRS. 
Należy przedłożyć potwierdzone kopie statutu organizacji 
oraz dokumentu potwierdzającego umocowanie członka 
zarządu stowarzyszenia do składania oświadczeń woli 
w imieniu stowarzyszenia wraz z ewentualnymi 
załącznikami. 

6 Stowarzyszenie  „Nasza Wieś – 
Piastowo” 

Zadania z zakresu wspierania 
przedsięwzięć mających na celu 
poprawę estetyki przestrzeni 
publicznej w miejscowościach 
wiejskich na terenie 
województwa warmińsko-
mazurskiego:  
Trwałe nasadzenia z 
wykorzystaniem roślinności 
wieloletniej, charakterystycznej 
dla krajobrazu wiejskiego. 
 

nie podlega 
uzupełnieniu 

Brak oświadczeń pkt 1- 4 zgodnie z wzorem oferty 
(wykreślenia, str. 9 oferty). Brak stosownych wykreśleń dot. 
poniesienia kosztu podatku Vat w Zał. nr 15. 
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7  Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 
Wsi „Aniołowo” 

XV Zlot Miłośników Aniołów nie podlega 
uzupełnieniu 

Należy wykazać, że osoby reprezentujące Stowarzyszenie 
na zewnątrz posiadają stosowne uprawnienia do działania, 
zgodnie ze statutem i KRS, tj., że osoby wskazane w 
ofercie realizacji zadania zostały prawidłowo umocowane 
do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych, 
zawierania umów. Z przedłożonej uchwały nr 11 z dnia 
14.11.2018 r. nie wynika wprost to uprawnienie (należy 
dołączyć statut, stosowne uchwały wraz z załącznikami lub 
inne dokumenty potwierdzające ww.umocowanie 
wskazanych osób). 

8 Stowarzyszenie Lokalna Organizacja 
Turystyczna „Ziemia Mrągowska” 

Krutyń nad Krutynią tak  Oferta poprawna formalnie. 

9 Mołtajńskie Stowarzyszenie 
Aktywności Lokalnej „NADZIEJA” 

„Owocowy zakątek” nie podlega 
uzupełnieniu 

Należy uzupełnić brakujący: szkic lub projekt lub rysunek 
lub plan nasadzeń lub przykładowy wzór oraz opis lub 
legendę w zakresie wykorzystanego materiału, roślinności 
(zgodnie z zapisami ogłoszenia konkursowego). 
Brak oświadczeń pkt 1- 5 zgodnie z wzorem oferty 
(wykreślenia, str. 11 oferty). Brak stosownych wykreśleń 
dot. poniesienia kosztu podatku Vat w Zał. nr 15. 

10 Polska Izba Dziedzictwa Kulturowego Organizacja Święta Wiatru 
w Łęczu - Wiosce Wiatru i 
Podcieni  

tak  Oferta poprawna formalnie. 

11 Orłowskie Centrum Aktywności 
Lokalnej OCAL 

Wioska Żółwia buduje 
przyszłość Polskiej Wsi 

nie nie podlega 
uzupełnieniu 

Organizacja nie wniosła obowiązkowego wkładu własnego 
 w wysokości co najmniej 10 % całkowitej wartości zadania. 

12 Łyńskie Centrum Rozwoju „AŁNA” Leki z Bożej Apteki tak  Oferta poprawna formalnie. 
13 Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „Brama Mazurskiej Krainy” 
Z wizytą na Litwie – 
wzmacniamy kapitał społeczny 
wsi tematycznych 

tak  Oferta poprawna formalnie. 

14 Stowarzyszenie  Mieszkańców i 
Przyjaciół Wsi Nowe Monasterzysko  

Maria Luiza i Liderki Nowego 
Monasterzyska – „Wioski 
dobrego czasu” 

tak  Oferta poprawna formalnie. 

 
Data sporządzenia: 30.01.2019 r.  
 
UWAGA! 
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Zgodnie z § 6 ust. 6 ogłoszenia 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. 
Wszelkie pytania związane z wyżej zamieszonymi wynikami analizy formalnej prosimy kierować pod nr tel. 089 52 19 833 


