
Oferta spełnia 

wymogi formalne 

(tak/nie)

Oferta podlega 

uzupełnieniu 

(tak/nie)

1. Stowarzyszenie Żytkiejmska Struga                            

Żytkiejmy 

Święto Sękacza Tak Nie Bez uwag

2. Stowrzyszenie na rzecz rozwoju wsi Rekownica

Rekownica

Powrót do tradycji naszą szansą Nie Tak  - nie uzupełniono oświadczeń na ostatniej stronie oferty 

 - nie uzupełniono oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 15

do ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na realizację zadań w 2019 r.

3. Stowarzyszenie „Wspólny Dom” Na Rzecz Mieszkańców 

Gminy Bartoszyce

Wojciechy

Akademia Tradycji Kulinarnej i Pieczenia 

Chleba w Gminie Bartoszyce

Nie Tak  - oferta i załącznik zostały podpisane nieczytelnie - bez pieczęci - nie można ustalić czy przez osobę 

uprawnioną

 - nie uzupełniono oświadczeń na ostatniej stronie oferty 

 - nie uzupełniono oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 15

do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2019 r.

4. Bank Żywności w Olsztynie

Olsztyn

Zdrowy start - zdrowe życie Tak Nie Bez uwag

5. Spółdzielnia Socjalna Bulwar

Jerutki

Festiwal kulinarny – Bulwa 2019 Tak Nie Bez uwag

6. Stowarzyszenie Kulturalne „Razem możemy więcej”                                                                   

Rozogi

Filmowa akademia smaku edycja II Nie Tak  - nie uzupełniono oświadczeń na ostatniej stronie oferty 

 - nie uzupełniono oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 15

do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2019 r.

7. Fundacja Eurointegracja

Kraków

Pojedynek kulinarny „Tradycja i 

nowoczesność” - wydarzenie medialne

Tak Nie Bez uwag

8. Orzyskie Stowarzyszenie „Szansa na…”

Orzysz

Orzyskie Święto Ryby Nie Tak  - nie uzupełniono oświadczeń na ostatniej stronie oferty 

 - nie uzupełniono oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 15

do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2019 r.

9. Fundacja na rzecz Rozwoju Polski Północno-Wschodniej 

IDEA

Olsztyn

Czekolada w lesie - Mazurski Festiwal 

czekolady

Nie Tak  - nie uzupełniono oświadczeń na ostatniej stronie oferty 

 - nie uzupełniono oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 15

do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2019 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Moniką Jaczun - nr tel.: 89-521-98-57 lub Panią Emilią Sękowską - nr tel.: 89-521-98-50 (Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie).

Uwagi/do uzupełnienia

WYNIKI OCENY FORMALNEJ
ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu Żywność i ochrona 

dziedzictwa kulinarnego w roku 2019 r.

Ocena formalna ofertyl.p. Nazwa i adres organizacji pozarządowej lub innego 

podmiotu  wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie

Nazwa zadania 

I. Oceny formalnej dokonano na podstawie:

1. Uchwały Nr 58/1089/18/VI  Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-

Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.

2. Kwestionariusza oceny formalnej, o którym mowa w § 6 ust.2-3 Załącznika Nr 1 do w/w Uchwały.

Zgodnie z § 6 ust. 6 Załącznika Uchwały Nr 58/1089/18/VI  Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 grudnia 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.18 „Trybu powoływania i zasad działania komisji konkursowych" stanowiącego załącznik nr 2 do Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. - W przypadku zakwestionowania przez co najmniej jednego członka komisji 

konkursowej 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.
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