
numer 
oferty nazwa oferenta nazwa zadania

oferta 
spełnia 
warunki 

oceny 
formalnej 
TAK/NIE

oferta 
podlega 

uzupełnieniu 
TAK/NIE

UWAGI/ do uzupełnienia

1

Oddział Rejonowy Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Piszu

IX Artystyczny Przegląd Emeryckich Zespołów 
Foklorystycznych 2019

NIE TAK
załączniki - pełnomocnictwa nie zostały potwierdzone za 
zgodność z oryginałem 

2
Stowarzyszenie "Chór Ojczyzna" z siedzibą 
w Węgorzewie

Chór "Ojczyzna" na Dniach Kultury Polskiej na 
Laudzie i Żmudzi 

NIE NIE
proponowane zadanie nie jest zgodne z zakresem i opisem 
zadania z ogłoszenia konkursowego  

3
Stowarzyszenie Sympatyków Filatelii 
Maltańskiej z siedzibą w Olsztynie

Perły Warmii TAK NIE bez uwag

4

Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno-
Kulturalne Węgorapa z siedzibą w 
Węgorzewie

Muzyka - Energia - Pasja - Organizacja i 
przeprowadzenie festiwalu muzycznego Beach 
Party Węgorzewo 2019

TAK NIE bez uwag

5
Stowarzyszenie Kulturalne "Tanecznik" z 
siedzibą w Jedwabnie

V Festiwal Folklorystyczny Jedwabno 2019 TAK NIE bez uwag

6
Fundacja "Szalony Krasnolud" z siedzibą w 
Olsztynie

Pilnikiem i pędzlem - ciąg dalszy TAK NIE bez uwag

7
Fundacja "Szalony Krasnolud" z siedzibą w 
Olsztynie

Budowniczowie zamku w Olsztynie WiM TAK NIE bez uwag

8

Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha 
Kętrzyńskiego z siedzibą w Olsztynie

Spotkanie z Mazurami NIE TAK

nie uzupełniono oświadczeń na ostatniej strony oferty
brak załączonych oświadczeń /załącznik nr 15 do ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert/. 
UWAGA! Wkład rzeczowy, zgodnie z ogłoszeniem 
konkursowym nie podlega wliczeniu w kosztorys realizacji 
zadania. Proszę o informację w zakresie kosztu całkowitego 
projektu oraz formy i wysokości wkładu własnego. 

9

Towarzystwo Miłośników Braniewa Braniewo - Warmińskie dziedzictwo historyczne NIE TAK

nie uzupełniono oświadczeń na ostatniej stronie oferty
UWAGA! W treści oferty znajduje się zapis o wspieraniu 
projektu przez samorządy powiatu i województwa. Proszę o 
informację w zakresie tego wsparcia. 

10
Fundacja dla Rodaka z siedzibą w 
Olsztynie

Kultura dla Rodaka NIE TAK
brak oświadczenia w zakresie pobierania świadczeń 
pieniężnych nie zostało ono uzupełnione

Wyniki analizy formalnej ofert z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, złożonych w ramach
 I TERMINU otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa w roku 2019

ocena formalna oferty
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11

Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju 
Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości 
Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreola 
Kraina Kreatywności

Wylęgarnia Kultury blisko natury NIE TAK
brak oświadczenia w zakresie pobierania świadczeń 
pieniężnych - nie zostało ono przekreślone

12 Towarzystwo Miłośników Braniewa
Braniewski Ratusz Staromiejski - 
wielkoformatowa wystawa plenerowa

NIE TAK
nie uzupełniono oświadczeń na ostatniej stronie oferty
proszę o informację w zakresie wsparcia projektu przez 
samorząd powiatu i województwa 

13
Fundacja Promocji Sztuki im. Feliksa 
Nowowiejskiego z siedzibą w Zblewie

II Braniewska Jesień Organowa NIE TAK
brak oświadczenia w zakresie pobierania świadczeń 
pieniężnych - nie zostało ono przekreślone

14
Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd 
Oddziału w Olsztynie

XXXII Regionalny Jarmark Folklorystyczny "Z 
malowanej skrzyni" w Kętrzynie

TAK NIE
UWAGA! Oferta nie zawiera tabeli dot. rezultatów realizacji 
zadania

15

Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd 
Oddziału w Olsztynie

Regionalne Dni Szewczenkowskie ? NIE

UWAGA! Oferta zostanie poddana ocenie komisji
konkursowej i przedstawiona do decyzji Zarządu
Województwa tylko pod warunkiem rozstrzygnięcia konkursu 
ofert w terminie umożliwiającym zawarcie umowy przed 
rozpoczęciem koncertów, w innym wypadku, biorąc pod 
uwagę termin realizacji zadania, wydatkowanie środków 
zgodnie z terminem określonym w ogłoszeniu konkursowym 
nie będzie możliwe (patrz: § 2 ust.2 ogłoszenia).

16
Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd 
Oddziału w Olsztynie

Gmina z kulturą TAK NIE
UWAGA! Oferta nie zawiera tabeli dot. rezultatów realizacji 
zadania

17

Stowarzyszenie Mazurskie, Związek Polsko-
Niemiecki w Olsztynie

29 Święto Kultury i Spotkań Stowarzyszenia 
Mazurskiego i seminarium: "Dziedzictwo 
kulturowe Warmii i Mazur we współczesnej 
literaturze i sztuce" 

NIE TAK
nie wskazano dokumentu z którego wynika możliwość 
i zakres prowadzonej działalności odpłatnej
(patrz: § 6 ust. 9 ogłoszenia).

18
Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości 
Niemieckiej 

"Tamte lata, tamci ludzie" - wydanie książki NIE NIE

proponowane zadanie nie jest zgodne z zakresem i opisem 
zadania z ogłoszenia konkursowego 
UWAGA! Zarząd Województwa W-M wkrótce ogłosi konkurs 
na wsparcie realizacji publikacji. Więcej informacji można 
uzyskać w Departamencie Kultury i Edukacji (Pani Justyna 
Staniszewska-Mróz) 

19
Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości 
Niemieckiej 

Dodruk książki "Same cudze dzieci" NIE NIE
proponowane zadanie nie jest zgodne z zakresem i opisem 
zadania z ogłoszenia konkursowego 
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20
Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości 
Niemieckiej 

Dzień Mniejszości Narodowych NIE TAK
brak oświadczenia w zakresie pobierania świadczeń 
pieniężnych - nie zostało ono przekreślone

21
Towarzystwo Kultury Teatralnej Warmii i 
Mazur z siedzibą w Olsztynie

Teatr przy Stoliku na Warmii i Mazurach NIE TAK
brak oświadczenia w zakresie pobierania świadczeń 
pieniężnych - nie zostało ono przekreślone

22

Towarzystwo Kultury Teatralnej Warmii i 
Mazur z siedzibą w Olsztynie

Wędrowna akademia sztuki słowa NIE TAK

brak oświadczenia w zakresie pobierania świadczeń 
pieniężnych - nie zostało ono przekreślone
UWAGA! Warsztaty sprzed zawarcia umowy nie mogą być 
kosztem kwalifikowanym do pokrycia z wnioskowanej dotacji 
/organizacja nie wskazała dokładnego terminu ich realizacji/. 

23
Stowarzyszenie "Dom Warmiński" z 
siedzibą w Lidzbarku Warmińskim

Mobilny przewodnik po Warmii TAK NIE bez uwag

24
Stowarzyszenie "Dom Warmiński" z 
siedzibą w Lidzbarku Warmińskim

Warmia i warmińskość - historia, tradycja i 
gwara

TAK NIE bez uwag

25
Stowarzyszenie "Dom Warmiński" z 
siedzibą w Lidzbarku Warmińskim

Budka Nietelefoniczna - Interaktywna instalacja 
artystyczna

TAK NIE bez uwag

26

Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego 
Związku Chórów i Orkiestr z siedzibą w 
Olsztynie

Moniuszko narodowy i współczesny TAK NIE bez uwag

27

Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego 
Związku Chórów i Orkiestr z siedzibą w 
Olsztynie

XV Festiwal "O Warmio moja miła" Feliksa 
Nowowiejskiego

TAK NIE bez uwag

28

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 
Oddział w Olsztynie

Wydanie rocznika poświęconego dziedzictwu 
kulturowemu Warmii i Mazur: "Warmińsko-
Mazurski Biuletyn Konserwatorski"

TAK NIE bez uwag

29 Ochotnicza Straż Pożarna w Spręcowie Wiejska międzypokoleniowa akademia sztuki TAK NIE Proszę o dostarczenie kopii statutu 

30

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w 
Barczewie

XVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki 
Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w 
Barczewie

NIE TAK

brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT /załącznik nr 15 
do ogłoszenia konkursowego nie został uzupełniony/
Proszę o kopię uchwały Zarządu Stowarzyszenia nr 4/8-
2/2018 

Strona 3 z 11



numer 
oferty nazwa oferenta nazwa zadania

oferta 
spełnia 
warunki 

oceny 
formalnej 
TAK/NIE

oferta 
podlega 

uzupełnieniu 
TAK/NIE

UWAGI/ do uzupełnienia

31

Park Militariów - Fundacja Edukacji 
Historycznej z siedzibą w Warszawie

Festiwal Filmów Wojennych i Historycznych - 
Walkirie Filmowe 2019

NIE TAK

nie uzupełniono oświadczeń na ostatniej stronie oferty 
Proszę o wskazanie źródła kosztów wykazanych jako środki 
finansowe własne oraz rodzaju nagród zaplanowanych do 
pokrycia z wnioskowanej dotacji /rzeczowe, finansowe?/ 

32
Stowarzyszenie Wspólny Dom Na Rzecz 
Mieszkańców Gminy Bartoszyce

Kultura, która ma godność czyli ostatnie 
diabelskie skrzypce w gminie Bartoszyce

NIE TAK
nie uzupełniono oświadczeń /w ofercie i załączniku/

33

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie 
"Areszt sztuki" z siedzibą w Olsztynie

Tożsamość kulturalna regionu - cykl wydawniczy 
pisma kulturalno-literackiego "VariArt"

NIE TAK nie uzupełniono oświadczeń na ostatniej stronie oferty 

34

Olsztyńskie Towarzystwo Muzyczne 
Requiem W.A.Mozarta - Międzynarodowe 
warsztaty chóralne oraz uroczysty koncert z 
okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej 

TAK NIE bez uwag

35

Akademia Trzeciego Wieku przy Miejskim 
Ośrodku Kultury w Olsztynie

VI Warmińsko-Mazurski Festiwal Chórów i 
Zespołów Wokalnych Uniwersytetów i Akademii 
III Wieku "Hej Kolęda"

TAK NIE
bez uwag natury formalnej, 
oferta będzie rozpatrywana w II terminie otwartego konkursu 
ofert

36
Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych 
Wybudowania z siedzibą w Kurzętniku

Nowe Ciepło - festiwal sztuki w Nowym Mieście 
Lubawskim i ziemi lubawskiej

NIE TAK
brak oświadczenia w zakresie pobierania świadczeń 
pieniężnych - nie zostało ono przekreślone

37

Warmińsko-Mazurski Oddział 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w 
Olsztynie

15 tysięcy na 15-lecie BEZ WIERSZÓWKI NIE TAK
brak załącznika nr 15 do ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
Proszę o wskazanie źródła kosztów ujętych jako inne środki 
finansowe ogółem/brak danych w tabeli/

38 Elbląskie Towarzystwo Kulturalne Serce akordeonu TAK NIE bez uwag

39
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Morągu

Krzewienie dziedzictwa kulturowego - 
priorytetem seniorów

NIE TAK
brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT /załącznik nr 15 
do ogłoszenia konkursowego nie został uzupełniony/

40
Piskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury - 
Mazuria z siedzibą w Piszu

IX Międzynarodowy Jarmark św. Jana NIE TAK nie uzupełniono oświadczeń na ostatniej stronie oferty

41
Stowarzyszenie Kulturalne "VIVA ART." w 
Elblągu

Tkanina artystyczna w praktyce NIE TAK nie uzupełniono oświadczeń na ostatniej stronie oferty

42
Fundacja Nicolaus Copernicus z siedzibą w 
Truszczynach 

Międzynarodowa konferencja Kopernik na Ziemi 
Lubawskiej

TAK NIE bez uwag

43
Stowarzyszenie Przyjaciół Szałkowa AGRO-
TUR

XXII Spotkania z Folklorem Szałkowo 2019 TAK NIE bez uwag
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44
Towarzystwo Miłośników Olsztyna

Komiks na podstawie legendy warmińskiej "Jak 
powstały źródła Łyny?"

TAK NIE bez uwag

45
Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi 
Wileńskiej, Oddział w Mrągowie

25 Festiwal Kultury Kresowej Mrągowo 2019 TAK NIE bez uwag

46

Oddział Wojewódzki Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 
Olsztynie

Śladami historii małych ojczyzn NIE TAK
brak załącznika nr 15 do ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
załącznik /pełnomocnictwo/ nie zostało potwierdzone za 
zgodność z oryginałem

47

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Turystyki Wiejskiej z siedzibą w Pieckach

Jedziemy na jagody NIE NIE
proponowane zadanie nie jest zgodne z zakresem i opisem 
zadania z ogłoszenia konkursowego - obszar - Żywność i 
ochrona dziedzictwa kulinarnego

48
Stowarzyszenie Gmin "Polskie zamki 
gotyckie" z siedzibą w Olsztynie

Kultura Warmii i Mazur - tradycja i 
współczesność

TAK NIE bez uwag

49

Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w 
Świętej Lipce

XXXI Świętolipskie Wieczory Muzyczne NIE TAK

brak oświadczenia w zakresie pobierania świadczeń 
pieniężnych - nie zostało ono przekreślone
Proszę o wskazanie źrodła środków, wykazanych jako środki 
finansowe własne 

50
Parafia Ewangelicko-Augsburska w 
Pasymiu

XXII Pasymskie Koncerty Muzyki Organowej i 
Kameralnej Pasym - Dźwierzuty 2019

TAK NIE bez uwag

51

Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd 
Oddziału w Elblągu

53 Dziecięcy Festiwal Kultury Ukraińskiej w 
Elblągu

NIE TAK

załącznik (pełnomocnictwo) nie zostało potwierdzone za 
zgodność z oryginałem
brak dokumentu wskazującego na zakres prowadzonej 
odpłatnej działalności pożytku publicznego 

52
Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd 
Oddziału w Elblągu

XVII Pasłęcka Uczta Kultur Wschodu NIE TAK
załącznik (pełnomocnictwo) nie zostało potwierdzone za 
zgodność z oryginałem

53

Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w 
Iławie

VIII Iławski Przegląd Chórów Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku z terenu województwa 
warmińsko-mazurskiego

NIE TAK
brak załącznika nr 15 do ogłoszenia konkursowego

54

Stowarzyszenie Twórców i Orędowników 
Kultury ANIMA z siedzibą w Kobyłosze

"Tak śpiewała moja babcie". Mazurscy 
przesiedleńcy z Bojkowszczyzny

NIE TAK
brak oświadczenia w zakresie pobierania świadczeń 
pieniężnych - nie zostało ono przekreślone

55

Stowarzyszenie Twórców i Orędowników 
Kultury ANIMA z siedzibą w Kobyłosze

Prezentacje spektaklu teatralnego w ramach VI 
edycji "Mazurskich wędrówek teatralnych" 
Stowarzyszenia ANIMA

NIE TAK
brak oświadczenia w zakresie pobierania świadczeń 
pieniężnych - nie zostało ono przekreślone
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56

"Wszystko dla Szczytna" 
/stowarzyszenie zwykłe/

Opracowanie i wydanie Słownika mazurskiego NIE NIE

proponowane zadanie nie jest zgodne z zakresem i opisem 
zadania z ogłoszenia konkursowego
UWAGA! Zarząd Województwa W-M wkrótce ogłosi konkurs 
na wsparcie realizacji publikacji. Więcej informacji można 
uzyskać w Departamencie Kultury i Edukacji (Pani Justyna 
Staniszewska-Mróz) 

57
Mazurskie Stowarzyszenie Regionalne z 
siedzibą w Szuci

XXI Jarmark Mazurski w Szczytnie TAK NIE bez uwag 

58

Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew 
Warmińsko-Mazurska, Hufiec Ostróda 
ZHP

XXXIV Festiwal Piosenki Harcerskiej, 
Turystycznej, Żeglarskiej i Ekologicznej

TAK NIE bez uwag

59
Stowarzyszenie Lokalna Organizacja 
Turystyczna "Ziemia Mrągowska"

Mrągowskie pogaduszki TAK NIE bez uwag

60

Fundacja Wodne Krainy z siedzibą w 
Tworzyjankach

Organizacja XVIII edycji "Mazury Hip Hop 
Festiwal Giżycko 2019 

NIE TAK

nie wskazano dokumentu z którego wynika zakres 
prowadzonej działalności odpłatnej,  ponieważ nie określono 
przedmiotu działalności odpłatnej brak
możliwości ustalenia czy proponowane zadania /realizowane 
w ramach działalności odpłatnej/ mieści się w zakresie 
działalności statutowej organizacji/

61

Stowarzyszenie "Mazurska morena" z 
siedzibą w Kruklankach

Tworzenie dziecięcego mazurskiego zespołu 
folklorystycznego "Małe Kruklanki"

NIE
TAK

nie uzupełniono oświadczeń na ostatniej stronie oferty, 
UWAGA! Uzupełnienie tabeli dot. rezultatów było 
obowiązkowe, kryterium nie podlega uzupełnieniu.
Koszty sprzed terminu zawarcia umowy /nieprecyzyjnie 
określono w ofercie/ nie mogą być kwalifikowane do pokrycia 
z wnioskowanej dotacji 

62

ARS et LIBER Stowarzyszenie Twórców 
Kultury i Przyjaciół Biblioteki w Ostródzie

Kłobook. Festiwal literatury dla dzieci i młodzieży NIE TAK

nie uzupełniono oświadczeń na ostatniej stronie oferty
UWAGA! Część kosztów nie może być uznana za 
kwalifikowane, uznane do pokrycia z wnioskowanej dotacji. 
Proszę o informację w zakresie wsparcia /finansowego?/ 
wykazanego w pkt. 2.3 tabeli Przewidywane źródła 
finasowania zadania. 

63

Stowarzyszenie Kobiet "Miej Marzenia"
 z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim

DA PACEM CARDIUM - daj spokój sercu. 
Przygotowanie u przedstawienie koncertów 
pieśni w kanonie grupowym

NIE TAK
brak załącznika nr 15 do ogłoszenia otwartego konkursu ofert, 
brak oświadczenia w zakresie pobierania świadczeń 
pieniężnych - nie zostało ono przekreślone
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64

Fundacja Revita Warmia z siedzibą w 
Jezioranach

Galeria Revita Warmia w Jezioranach - jako 
społeczny Ośrodek Kultury Żywej i Rewitalizacji 
na Warmii i Mazurach

NIE NIE

zadanie nie mieści się w zakresie działalności pożytku 
publicznego, prowadzonej przez organizację 
projekt tylko częściowo zbieżny z opisem zadania 
z ogłoszenia konkursowego 

65

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
"Brama Mazurskiej Krainy" z siedzibą w 
Nidzicy

Talenty mazurskiej krainy TAK NIE bez uwag

66
Fundacja "Radosne Dzieci" z siedzibą w 
Olsztynie

Dziecięca Akademia Teatralna - nauczmy się 
kochać teatr

NIE TAK
brak oświadczenia w zakresie pobierania świadczeń 
pieniężnych - nie zostało ono przekreślone

67
Związek Ukraińców w Polsce, Oddział 
Mazurski w Giżycku

Święto Twórczości Dziecięcej 2019 TAK NIE bez uwag

68
Związek Ukraińców w Polsce, Oddział 
Mazurski w Giżycku

XIX Międzynarodowe Koncerty Muzyki 
Cerkiewnej 2019

TAK NIE bez uwag

69

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa 
w Pasłęku

VII Pasłęcki Festiwal Muzyki Organowej i 
Kameralnej

NIE TAK

Brak załącznika nr 15 do ogłoszenia konkursowego 
UWAGA: w złożonej ofercie nie wskazano na prowadzenie 
działalności pożytku publicznego w obszarze kultury i ochrony 
dziedzictwa kulturowego (pkt.4 oferty), jednak zgodnie z 
art.50 ust. 3 Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w RP wynika, iż „Kościół i jego osoby prawne 
mają, bez potrzeby uzyskiwania zezwoleń prawo 
organizowania i prowadzenia związanej z wypełniałem jego 
zadań działalności kulturalnej i artystycznej. Biorąc pod uwagę 
doświadczenie oferenta w realizacji zadań z obszaru kultury 
podmiot uznano za uprawniony.
proszę o kopię zaświadczenia wojewody, wskazujące na
posiadanie osobowości prawnej oraz kto jest organem osoby 
prawnej uprawnionym do jej reprezentacji

70

Towarzystwo Naukowe Pruthenia z 
siedzibą w Olsztynie

Świat dawnych Prusów. Opowieści Heneko z 
Lamkowa

NIE TAK

brak oświadczenia w zakresie pobierania świadczeń 
pieniężnych - nie zostało ono przekreślone
załącznik /uchwała/ nie został potwierdzony za zgodność z 
oryginałem
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71

Fundacja "Dziedzictwo Nasze" z siedzibą 
w Węgorzewie

Rzecz o Aleksandrze Słomińskim z Dąbrówki 
Nowej nad Węgorapą

NIE TAK
załącznik nr 15 do ogłoszenia konkursowego nie został 
uzupełniony
nie uzupełniono oświadczeń nr 3 i 4 na ostatniej stronie oferty

72

Stowarzyszenie Wspólnie dla Wsi z 
siedzibą w Kurzętniku

Międzynarodowy Przegląd Zespołów Ludowych NIE TAK

nie uzupełniono oświadczeń na ostatniej stronie oferty
DO WYJAŚNIENIA!  Proszę o wskazanie sposobu przekazania 
deklarowanych w ofercie środków z innych źródeł
UWAGA! Wkład rzeczowy, zgodnie z ogłoszeniem 
konkursowym nie powinien być wkalkulowany w kosztorys. 

73

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i 
Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo 
i Ich Rodzin STO w Kętrzynie

Kreatywnie poprzez świat - Mazury w oczach 
niepełnosprawnych

NIE NIE

podmiot nieuprawniony - organizacja nie prowadzi 
działalności w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa 
kulturowego 
brak minimalnego 10 % wkładu własnego 

74

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi 
Lidzbarskiej 

XXXV Jubileuszowe Kaziuki-Wilniuki - 
przedsięwzięcie nawiązujące do dziedzictwa 
kulturowego Wileńszczyzny

NIE NIE

termin realizacji zadania nie jest zgodny ze wskazanym w 
ogłoszeniu konkursowym - zasadnicza część projektu 
zakończy się przed planowanym terminem rozstrzygnięcia 
konkursowego

75
Lokalna Grupa Działania "Warmiński 
Zakątek" z siedzibą w Dobrym Mieście

Kocham śpiewać polskie piosenki NIE TAK
brak załączonych oświadczeń /załącznik nr 15 do ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert/.

76
Nidzicka Fundacja Rozwoju "Nida" z 
siedzibą w Nidzicy

Mazurki na Mazurach TAK NIE bez uwag

77

Ochotnicza Straż Pożarna w Siemianach
Konkurs Muzycznych Talentów pn. 
"Ponadczasowy Świat Niemena"

NIE NIE

Województwo udzieliło pomocy finansowej na organizację 
Festiwalu, którego częścią jest proponowane do realizacji 
zadanie. 
UWAGA ! Działalność w obszarze kultury, wynikająca z KRS, 
dotyczy tylko członków OSP, zatem realizacja zadania w tym 
obszarze dla innych odbiorcow nie mieści się w działalności 
statutowej organizacji (pkt ofert odwołuje się wyłącznie do 
KRS)

78

Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju 
Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości 
Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia 
Kraina Kreatywności

Spektakl teatralny stworzony przez młodzież 
szkół ponadgimnazjalnych

NIE TAK
brak oświadczenia w zakresie pobierania świadczeń 
pieniężnych - nie zostało ono przekreślone
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79

Stowarzyszenie Prospołecznych Inicjatyw 
Kombajn Kulturalny z siedzibą w 
Wydminach

Organizacja warsztatów i festiwalu "Jam na Polu. 
Święto Muzyków"

TAK NIE bez uwag 

80
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w 
Szczytnie

Ten stary, dobry jazz. XI Wieczór Jazzowy w 
Szczytnie.

TAK NIE bez uwag 

81

Klub Plastyka Amatora z siedzibą w 
Ostródzie

Pośmiertna wystawa prac malarskich - Mariana 
Ciunelisa z Ostródy

NIE TAK

nie uzupełniono oświadczeń na ostatniej stronie oferty
brak informacji o zamiarze odpłatnego wykonania zadania 
pkt. 10 oferty
UWAGA! Wkład rzeczowy, zgodnie z ogłoszeniem 
konkursowym nie powinien być wkalkulowany w kosztorys

82

Klub Plastyka Amatora z siedzibą w 
Ostródzie

Międzypokoleniowa Pracownia Kreatywnego 
Rozwoju

NIE
do oceny 

TAK

nie uzupełniono oświadczeń na ostatniej stronie oferty
brak informacji o zamiarze odpłatnego wykonania zadania 
pkt. 10 oferty
zgodność z opisem zadania do oceny komisji konkursowej

83

Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne 
"Viator" z siedziba w Poznaniu

Gry muzealne - jako narzędzie służące edukacji i 
turystyce kulturowej

NIE TAK
nie uzupełniono oświadczeń na ostatniej stronie oferty
brak załącznika nr 15 do ogłoszenia konkursowego 

84

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-
Rozwojowych "Z Uśmiechem" z siedzibą w 
Olsztynie

"Tryptyk z uśmiechem" - seria spektakli 
muzyczno-tanecznych dla mieszkańców regionu

NIE TAK

brak załącznika nr 15 do ogłoszenia konkursowego
Proszę o kopię statutu 
UWAGA! Wkład rzeczowy, zgodnie z ogłoszeniem 
konkursowym nie powinien być wkalkulowany w kosztorys

85

Fundacja Borussia z siedzibą w Olsztynie Festiwal Mandelsohna NIE TAK

brak załącznika nr 15 do ogłoszenia konkursowego
brak lub częściowy brak uzupełnienia oświadczeń na ostatniej 
stronie oferty 
UWAGA! Uzupełnienie tabeli rezultaty było obowiązkowe 
/kryterium nie podlega uzupełnieniu/

86

Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar
XXIX Ogólnopolski Przegląd Kultury Mniejszości 
Narodowych INTEGRACJE 2019

TAK NIE

UWAGA! Kosztorys i harmonogram realizacji zadania nie są 
spójne , jeśli część działań jest realizowanych przed podmiot 
niebędący stroną umowy należy to wyraźnie zaznaczyć w 
tabeli pkt. 7 wzoru oferty. Proszę o przesłanie /w wersji 
elektronicznej/ kopii porozumienia zawartego z partnerem
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87

Fundacja Terra Desolata z siedzibą w 
Warszawie

"Jestem stąd" - działania edukacyjne i kulturalne 
promujące różnorodność dziedzictwa Mazur

TAK NIE bez uwag

88
Stowarzyszenie Jantar z siedzibą w Elblągu "W zasięgu ręki - o sztuce dalekiej i bliskiej TAK NIE bez uwag

89
Diecezja Elbląska

XI Warsztaty Pieśni Chóralnej Pasłęk 2019 (hasło 
warsztatów 2019 Veni Sancte Spiritus)

NIE TAK
brak oświadczenia w zakresie pobierania świadczeń 
pieniężnych - nie zostało ono przekreślone

90
Fundacja Teatr Iota z siedzibą w Radziach Scena Słowa 2019 TAK TAK

Proszę o kopię uchwały z dnia 16.01.2011 r. oraz statutu
 /w wiadomości e-mailowej/ 

91
Stowarzyszenie Perła Warmii z siedzibą w 
Lidzbarku Warmińskim

Poznajemy nasz region NIE NIE
kosztorys nie przewiduje minimalnego 10 % wkładu 
własnego

92

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Polski 
Północno-Wschodniej IDEA z siedzibą w 
Olsztynie

"Skolicka Noc Kupały" NIE TAK
brak oświadczenia w zakresie pobierania świadczeń 
pieniężnych - nie zostało ono przekreślone
proszę o dostarczenie kopii statutu 

93
Stowarzyszenie "Alternatywni" z siedzibą 
w Elblągu 

VII Festiwal Literatury Wielorzecze TAK NIE bez uwag 

94
Polska Izba Dziedzictwa Kulturowego z 
siedzibą w Łęcze

Poznaj dawne włókiennictwo - dziedzictwo 
Warmii i Mazur

NIE TAK
brak oświadczenia w zakresie pobierania świadczeń 
pieniężnych - nie zostało ono przekreślone

95

Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły w 
Spręcowie

Po niemieckim tańczymy NIE TAK
nie uzupełniono oświadczeń na ostatniej strony oferty 
UWAGA! Uzupełnienie tabeli rezultaty było obowiązkowe 
/kryterium nie podlega uzupełnieniu/  

96
Uniwersytet Trzeciego Wieku i Osób 
Niepełnosprawnych w Elblągu 

III Przegląd Twórczości Artystycznej UTW z 
województwa warmińsko-mazurskiego

NIE TAK
nie uzupełniono oświadczeń na ostatniej stronie oferty
brak załącznika nr 15 do ogłoszenia konkursowego 

97

Diecezja Elbląska

Digitalizacja zbioru czasopism katolickiego p.t. 
ELBINGER NACHRICHTEN i ewangelickiego p.t. 
EVANGELISCHES GEMEINDEBLATT FüR DEN 
KIRCHENKREIS MARIENBURG znajdujących się w 
Archiwum Diecezji Elbląskiej, w celu ich 
udostępnienia

NIE TAK brak załącznika nr 15 do ogłoszenia konkursowego 

98

Archidiecezja Warmińska Mapy świata NIE TAK

ofertę podpisała osoba nieuprawniona lub brak stosownego 
pełnomocnictwa
brak udokumentowania posiadanej osobowości prawnej 
(proszę o dostarczenie powiadomienia MSWiA)

Olsztyn, dnia 29 stycznia 2019 r.
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Sporządziła: Monika Potrzebko Zatwierdził: Zdzisław Fadrowski
tel. 089 52 16 952 Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji 

UWAGA! 
Zgodnie z § 6 ust. 6 Załącznika do 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. 

Wszelkie pytania/wątpliwości związane z wyżej zamieszonymi wynikami analizy  formalnej  prosimy kierować pod nr tel. 089 52 16 952
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