
Wyniki oceny 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 w obszarze Integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów 

i współpracy między społeczeństwami w roku 2019. 
 

Lp. Nazwa wnioskodawcy Nazwa zadania 

Oferta 
spełnia 
wymogi 

formalne 
TAK / NIE

Oferta 
podlega 

uzupełnieniu 
TAK / NIE 

Uwagi / do uzupełnienia 

1 
Akademia Trzeciego Wieku przy Miejskim 

Ośrodku Kultury w Olsztynie 

XIII Europejskie Spotkanie 
Integracyjne Polskich UTW 
"Trzynastego nawet w grudniu 
jest wiosna".  

TAK NIE Bez uwag. 

2. 
Fundacja "Dziedzictwo nasze" 

"DOM POLSKI NA ŚWIECIE - 
tradycje rodzinne i pamięć 
pokoleń" 

NIE TAK 
1. Brak oświadczenia dot. zobowiązań podatkowych i 

składek na ubezpieczenie społeczne. 
2. Brak oświadczenia dot. podatku VAT. 
Należy uzupełnić powyższe braki. 

3. 

Fundacja Borussia 

Regiony bez granic - warsztaty 
młodzieżowe NIE TAK 

Brak oświadczenia dot. podatku VAT oraz oświadczenia 
dot. składanie innych ofert w ramach otwartego konkursu 
ofert. 
(Załącznik nr 15 do ogłoszenia otwartego konkursu ofert.) 
Należy dostarczyć stosowne oświadczenie.

4. Fundacja dla Rodaka Integracja dla Rodaka TAK NIE Bez uwag. 
5. 

Klub Sportowy Rugby Gietrzwałd 
Rozwijanie współpracy z 
regionem Włoch  TAK NIE 

1. Brak potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii 
zaświadczenia o treści wpisu do ewidencji 
uczniowskich klubów sportowych.  

Dokument należy dostarczyć..
6. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Tuławkach 

"Poznaj swojego sąsiada - 
Wymiana młodzieży ukraińskiej i 
polskiej 

NIE TAK 

1. Brak podpisu drugiej osoby wymaganej przy składaniu 
oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków 
majątkowych (dot. oferty realizacji zadania 
publicznego) oraz zał. Nr 15 do ogłoszenia otartego 
konkursu ofert) 

2. Brak prawidłowego (zgodnego z aktualnym stanem 
prawnym)  oświadczenia dot. ochrony danych 
osobowych. 

Powyższe braki należy uzupełnić. 
7. 

Oddział Warmińsko-Mazurski Stowarzyszenia 
"Wspólnota Polska" 

"W kręgu polskiej tradycji" 
wigilijne i szkoleniowo-
edukacyjne spotkanie z 
działaczami polskimi i 
polonijnymi z krajów ościennych"

TAK NIE Bez uwag. 



Lp. Nazwa wnioskodawcy Nazwa zadania 

Oferta 
spełnia 
wymogi 

formalne 
TAK / NIE

Oferta 
podlega 

uzupełnieniu 
TAK / NIE 

Uwagi / do uzupełnienia 

8. Stowarzyszenie "Polskie miasta Cittaslow" Dajmy się poznać - europejski 
dorobek miast Cittaslow TAK NIE Bez uwag. 

9. 

Stowarzyszenie "Węgajty" 

CRESTA 2019 - Artystyczna 
wędrówka granią na szlaku 
pogranicza kultur między Ukrainą 
i Polską 

TAK NIE Bez uwag. 

10. 

Stowarzyszenie gmin "Polskie zamki gotyckie" 

Partnerstwo wschodnie - 
rozwijanie kontaktów i 
współpracy pomiędzy 
społeczeństwami 

TAK NIE Bez uwag. 

11. 

Stowarzyszenie im. Arno Holza dla Porozumienia 
Polsko-Niemieckiego w Olsztynie 

"Raj dzieciństwa" - wydawnictwo 
polsko-niemieckie 

NIE TAK 

1. Brak oświadczenia dot. składek na ubezpieczenie 
społeczne. 

2. W zał. Nr 15 brak oświadczenia dot. podatku VAT. 
3. Brak prawidłowego (zgodnego z aktualnym stanem 

prawnym oświadczenia dot. ochrony danych 
osobowych. 

Powyższe braki należy uzupełnić.
12. Stowarzyszenie Jantar Międzynarodowy Festiwal Tańca 

Baltic Cup TAK NIE Bez uwag. 

13. Stowarzyszenie Kulturalne "Viva Art." w Elblągu 13. Międzynarodowe Spotkania 
Artystyczne TAK NIE Bez uwag. 



Lp. Nazwa wnioskodawcy Nazwa zadania 

Oferta 
spełnia 
wymogi 

formalne 
TAK / NIE

Oferta 
podlega 

uzupełnieniu 
TAK / NIE 

Uwagi / do uzupełnienia 

14. 

Stowarzyszenie Ogrodowe Polskiego Związku 
Działkowców, Zarząd Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego im. "GRZĄDKA" w Iławie 

"Ogrodnictwo niejeden ma język"

NIE TAK 

1. Należy dostarczyć upoważnienie lub inne dokumenty 
potwierdzające umocowanie  osób, które podpisały 
ofertę do reprezentowania oferenta wobec organu 
administracji publicznej. 

2. W części IV oferty pominięto: 
 pkt 11 (Zasoby kadrowe przewidywane do 
zaangażowania przy realizacji zadania publicznego), 
pkt 12 (Wycena wkładu osobowego przewidzianego 
do zaangażowania przy realizacji zadania 
publicznego), 
pkt 13 (wkład rzeczowy przewidziany do 
wykorzystania przy realizacji zadania publicznego), 
pkt 14 (Inne informacje, które mogą mieć znaczenie 
przy ocenie oferty , w tym odnoszące się do kalkulacji 
przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych 
na końcu oferty), 
pkt 15 (Informacje o wcześniejszej działalności 
oferenta, w zakresie którego dotyczy zadanie 
publiczne, w tym informacje obejmujące 
dotychczasowe doświadczenia oferenta w realizacji 
podobnych zadań publicznych). 
Powyższe braki należy uzupełnić. 

3. Brak oświadczenia dot. realizacji zadania w zakresie 
działalności pożytku publicznego oferenta. 

4. Brak oświadczenia dot. zobowiązań podatkowych i 
składek na ubezpieczenie społeczne. 

5. Brak oświadczenia dot. zgodności danych zawartych w 
części II oferty z KRS / właściwą ewidencją. 

6. Brak oświadczenia, że wszystkie informacje zawarte w 
ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym 
stanem prawnym i faktycznym. 

7. Brak prawidłowego (zgodnego z aktualnym stanem 
prawnym oświadczenia dot. ochrony danych 
osobowych. 

15. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo Aktywni we wspólnej Europie TAK NIE Bez uwag. 



Lp. Nazwa wnioskodawcy Nazwa zadania 

Oferta 
spełnia 
wymogi 

formalne 
TAK / NIE

Oferta 
podlega 

uzupełnieniu 
TAK / NIE 

Uwagi / do uzupełnienia 

16. 

Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia w 
Olsztynie 

Kresy - ocalić od zapomnienia. 
Obchody 25-lecia Towarzystwa 
Miłośników Wołynia i Polesia w 
Olsztynie NIE  TAK 

1. Brak oświadczenia dot. zobowiązań podatkowych i 
składek na ubezpieczenie społeczne. 

2. Brak oświadczenia dot. zgodności danych zawartych w 
części II oferty z KRS / właściwą ewidencją. 

3. W zał. Nr 15 brak oświadczenia dot. podatku VAT. 
4. Brak prawidłowego (zgodnego z aktualnym stanem 

prawnym oświadczenia dot. ochrony danych 
osobowych. 

17. 

Uczniowski Klub Sportowy "NAKI" 

"VII Europejskie Warsztaty 
Sportowo-Integracyjne 2019" 

NIE TAK 

1. Brak oświadczenia dot. zobowiązań podatkowych i 
składek na ubezpieczenie społeczne. 

2. Brak oświadczenia dot. zgodności danych zawartych w 
części II oferty z KRS / właściwą ewidencją. 

3. Brak wypełnionej informacji o zamiarze odpłatnego 
wykonania zadania (IV. pkt 10 oferty). 

18. 

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kętrzyn 

"Mogiłę pradziada ocal od 
zapomnienia" 

NIE TAK 

1. Brak oświadczenia dot. zobowiązań podatkowych i 
składek na ubezpieczenie społeczne. 

2. Brak oświadczenia dot. zgodności danych zawartych w 
części II oferty z KRS / właściwą ewidencją. 

3. Brak oświadczenia dot. podatku VAT. 
4. Należy dostarczyć potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem kopię Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 
37/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r.  

 
 
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. 


