Elbląg, 2017-02-15

Wykaz ofert podlegających procedurze uzupełnień oceny formalnej
w otwartym konkursie ofert Zarządu Powiatu w Elblągu dla podmiotów niezaliczonych do
sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań
publicznych w 2017 w zakresie:
1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
3. turystyki i krajoznawstwa.
W związku z zakończeniem wstępnej oceny formalnej ofert nadesłanych w otwartym konkursie
ofert prosimy o zapoznanie się z listą ofert wymagających uzupełnienia/usunięcia braków
formalnych lub innych wad oferty.
Wskazane w tabeli uchybienia formalne lub inne wad ofert należy uzupełnić/usunąć w ciągu 5 dni
od dnia zamieszczenia listy ofert zawierających braki formalne na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz na stronie internetowej www.powiat.elblag.pl zakładka
organizacje pozarządowe – „Otwarty konkurs ofert”. Oferta, która nie zostanie uzupełniona nie jest
rozpatrywana.
Uzupełnione oferty należy przesłać pocztą na adres:
Starostwa Powiatowego w Elblągu
ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg
lub złożyć w sekretariacie urzędu ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg,
w godzinach – pn., wt., czw.: 7.30 - 15.30, śr.: 7.30 - 17.00, pt.: 7.30 - 14.00.
Urząd jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.
W razie wątpliwości i zapytań dodatkowych informacji udziela Karina Ulewska koordynator ds.
współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury
i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Komeńskiego 40, tel.: 55 239 49 62.
ZAKRES KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Lp.

Rodzaj zadania

Tytuł zadania

1

2

3

K.1.1

XXVII Ogólnopolski
Działania na rzecz
Przegląd Kultury
propagowania kultury
Mniejszości
mniejszości narodowych Narodowych
INTEGRACJE 2017

Kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i
51 Dziecięcy Festiwal
dziedzictwa narodowego:
Kultury Ukraińskiej w
K.1.2
Działania na rzecz
Elbląg
propagowania kultury
mniejszości narodowych

Stowarzyszenie
Wnioskodawca
4

Stowarzyszenie
Przyjaciół
Młynar

Związek
Ukraińców w
Polsce

Niespełnienie wymogów formalnych
podlegających uzupełnieniu
6
1. Na okładce należy wskazać rodzaj i tytuł zadania
zgodnie z ogłoszeniem konkursowym. Tytuł
poszerzyć o tytuł własny.
2. Należy podać dokładne wyliczenie procentowe
w przewidywanych źródłach finansowania
zadania publicznego zgodnie z przypisami
(dz. IV, pkt 9).
3. Wykreślić załączniki niedołączone do wniosku.
1. Na okładce należy wskazać rodzaj i tytuł zadania
zgodnie z ogłoszeniem konkursowym. Tytuł
poszerzyć o tytuł własny.
2. Niewłaściwe określenie przedmiotu działalności
pożytku publicznego (dz. II, pkt 4).
3. Błędne
wyliczenia
procentowe
w przewidywanych źródłach finansowania
zadania publicznego (dz. IV, pkt 9).
4. Wykreślić załączniki niedołączone do oferty.
Należy wpisać załączniki dołączone do wniosku.

Organizacja
przedsięwzięć
kulturalnych festynów,
Kultury, sztuki, ochrony
imprez, plenerów
Stowarzyszenie
dóbr kultury i
K.2.1
artystycznych,
"Wierzba"
dziedzictwa narodowego
wernisaży, przeglądów
artystycznych na terenie
powiatu
Kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego
- Organizacja
W zasięgu tradycji przedsięwzięć
dziedzictwo kulturowe
K.2.2
kulturalnych festynów,
Warmii i Mazur
imprez, plenerów
artystycznych, wernisaży,
przeglądów artystycznych
na terenie powiatu
Organizacja
przedsięwzięć
kulturalnych festynów,
Kultury, sztuki, ochrony imprez, plenerów
dóbr kultury i
artystycznych,
K.2.3
dziedzictwa narodowego wernisaży, przeglądów
artystycznych na terenie
powiatu pt. Spotkania z
historią
Organizacja
przedsięwzięć
kulturalnych festynów,
imprez, plenerów
K.2.6
artystycznych, wernisaży,
przeglądów artystycznych
na terenie powiatu

XIX Ogólnopolski
Plener MalarskoRzeźbiarski "Bliżej
Natury"

1. Na okładce należy wskazać tytuł poszerzony
o tytuł własny.
2. Należy doprecyzować i uzupełnić dz. III zgodnie
z poleceniem.
3. Błędy rachunkowe dz. IV pkt 8.
4. Niedopuszczalne jest usuwanie i wpisywanie
własnych treści w stałe elementy oferty – dz. IV
pkt 9 i w „załącznikach”.
5. Brak wykreśleń w części końcowej ofert –
Oświadczenia.
6. Wykreślić załączniki niedołączone do oferty.
Należy wpisać załączniki dołączone do wniosku.

Stowarzyszenie
Jantar

1. Na okładce należy wskazać rodzaj i tytuł zadania
zgodnie z ogłoszeniem konkursowym. Tytuł
poszerzyć o tytuł własny.
2. D. IV pkt 7 – wpisać tylko partnerów nie
będących stroną umowy.
3. Brak wykreśleń w części końcowej ofert –
Oświadczenia.
4. Wykreślić załączniki niedołączone do oferty.
Należy wpisać załączniki dołączone do wniosku.

Stowarzyszenie
Wspierania
Aktywności
Lokalnej
"Kuźnia Pruska"

1. Dz. IV pkt 7 – uzupełnić o rok.
2. Dz. IV pkt 8 – uzupełnić o rok.
3. Dz. IV pkt 8 - brak rozpisania czynności
wykonywanych przez wolontariuszy.
4. Oświadczenie
pkt
2
niezgodne
z przewidywanymi źródłami finansowania
i dz. IV pkt 10.
5. Wpisać załączniki dołączone do wniosku.

Stowarzyszenie
Przyjaciół
Młynar

1. Na okładce należy wskazać rodzaj i tytuł zadania
zgodnie z ogłoszeniem konkursowym. Tytuł
poszerzyć o tytuł własny.
2. Należy podać dokładne wyliczenie procentowe
w przewidywanych źródłach finansowania
zadania publicznego zgodnie z przypisami (dz.
IV, pkt 9).
3. Wykreślić załączniki niedołączone do oferty.

Organizacja
przedsięwzięć
kulturalnych festynów,
imprez, plenerów
Kultury, sztuki, ochrony
artystycznych,
Stowarzyszenie
dóbr kultury i
K.2.7
wernisaży, przeglądów "TalentArt"
dziedzictwa narodowego
artystycznych na terenie
powiatu. I
Ogólnopolskie Biennale
Inspiracji - "Koniec"

Brak potwierdzenia
załącznika – KRS.

zgodności

z

oryginałem

1. Na okładce należy wskazać rodzaj i tytuł zadania

Kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego IX Warsztaty
K.3.1
chóralnej
– Działania na rzecz
zachowania lokalnego
dziedzictwa kulturalnego

zgodnie z ogłoszeniem konkursowym. Tytuł
poszerzyć o tytuł własny.
2. Błędy rachunkowe dz. IV pkt 8, 9.
Parafia
3. Błędne
wyliczenia
procentowe
pieśni Rzymskokatolick
w przewidywanych źródłach finansowania
a p.w. św. Józefa
zadania publicznego (dz. IV, pkt 9).
w Pasłęku
4. Oświadczenia – przywrócić jak w oryginale
wniosku (wykreślić elementy niedotyczące
organizacji).
5. Wykreślić załączniki niedołączone do oferty.
Należy wpisać załączniki dołączone do wniosku.

1. Na okładce należy wskazać rodzaj i tytuł zadania

zgodnie z ogłoszeniem konkursowym. Tytuł
poszerzyć o tytuł własny.
2. Niewłaściwe określenie przedmiotu działalności
pożytku publicznego (dz. II, pkt 4).
3. Błędy rachunkowe dz. IV pkt 8.
4. Błędne
wyliczenia
procentowe
w przewidywanych źródłach finansowania
zadania publicznego (dz. IV, pkt 9).
5. Wykreślić załączniki niedołączone do oferty.
Należy wpisać załączniki dołączone do wniosku.

Kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego: XV Pasłęcka Uczta
K.5.1
Działania na rzecz
Kultur Wschodu
zachowania lokalnego
dziedzictwa kulturalnego

Związek
Ukraińców w
Polsce

Organizacja konkursów
związanych z kulturą na
terenie powiatu
Kultury, sztuki, ochrony elbląskiego, organizacja
dóbr kultury i
przeglądów dziedzictwa
K.6.1
dziedzictwa narodowego kulturowego powiatu XV Edycja
Powiatowego Konkursu
Piosenki Obcej

Towarzystwo
Przyjaciół
Liceum
Ogólnokształcąc
ego w Pasłęku

K.

Kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego
– Popularyzacja muzyki V Pasłęcki Festiwal
sakralnej, organowej i Muzyki Organowej i
patriotycznej poprzez
Kameralnej
uczestnictwo i
organizację przeglądów,
konkursów i warsztatów
muzycznych

1. Błędy rachunkowe dz. IV pkt 8.
2. Błędne
wyliczenia
procentowe
w przewidywanych źródłach finansowania
zadania publicznego (dz. IV, pkt 9).
3. Brak wykreśleń w części końcowej ofert –
Oświadczenia.
4. Należy wpisać załączniki dołączone do wniosku.
1. Na okładce należy wskazać rodzaj i tytuł zadania

zgodnie z ogłoszeniem konkursowym. Tytuł
poszerzyć o tytuł własny.
2. Błędne
wyliczenia
procentowe
Parafia
w przewidywanych źródłach finansowania
Rzymskokatolick
a p.w. św. Józefa zadania publicznego (dz. IV, pkt 9).
3. Oświadczenia – przywrócić jak w oryginale
w Pasłęku
wniosku (wykreślić elementy niedotyczące
organizacji).
4. Wykreślić załączniki niedołączone do oferty.
Należy wpisać załączniki dołączone do wniosku.

ZAKRES TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA
Stowarzyszenie
Wnioskodawca
1
2
3
4
Organizacja imprez
Polskie
turystycznych i
Towarzystwo
rekreacyjnych dla dzieci TurystycznoW zakresie turystyki i
i młodzieży oraz
Krajoznawcze
T.1.1
krajoznawstwa
dorosłych mieszkańców Oddział Ziemi
powiatu elbląskiego: „Na Elbląskiej w
Żuławski szlaku”
Elblągu
Lp.

Rodzaj zadania

Tytuł zadania

T.

W zakresie turystyki i IV Rowerowy zawrót
krajoznawstwa
głowy

T.

Wiosna, jesień na
W zakresie turystyki i
Wysoczyźnie Elbląskiej
krajoznawstwa
- rajdy piesze 2017

Niespełnienie wymogów formalnych podlegających
uzupełnieniu
6
1. Data
z
okładki
niezgodna
z
datami
w harmonogramie.
2. Brak wykreśleń – okładka.
3. Należy uszczegółowić harmonogram.
4. Wykreślić załączniki niedołączone do oferty.
Należy wpisać załączniki dołączone do wniosku.

1. Na okładce należy wskazać rodzaj i tytuł zadania
zgodnie z ogłoszeniem konkursowym. Tytuł
poszerzyć o tytuł własny.
Stowarzyszenie
2. Dz. IV pkt 8 – uzupełnić o liczbę jednostek.
IWA-Integracja3. Błędne wyliczenia procentowe w przewidywanych
Współpracaźródłach finansowania zadania publicznego (dz. IV,
Aktywność
pkt 9).
4. Dz. IV pkt 8 – uzupełnić tabelę zgodnie
z ogłoszeniem konkursowym.
1. Na okładce należy wskazać rodzaj i tytuł zadania
zgodnie z ogłoszeniem konkursowym. Tytuł
poszerzyć o tytuł własny.
Stowarzyszenie
2. Uzupełnić dz. IV pkt 14.
Przyjaciół Ziemi
3. Oświadczenie pkt 2 niezgodny z przewidywanymi
Tolkmickiej
źródłami finansowania i dz. IV pkt 10.
"Lanzania"
4. Nieprawidłowo wypełniona III części tabeli - dz. IV
pkt 8.
5. Należy wpisać załączniki dołączone do wniosku.

ZAKRES WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
Lp.

Rodzaj zadania

Tytuł zadania

1

2

3

Wspieranie i
upowszechnianie
kultury fizycznej.
Organizacja imprez
sportowych i
Mistrzostwa Polski w Rzucie
S.1.1
rekreacyjnych dla Podkową
dzieci i młodzieży
oraz dorosłych
mieszkańców
powiatu elbląskiego

S.1.2

S.1.3

S.1.5

Stowarzyszenie
Wnioskodawca
4

6
1. Na okładce należy wskazać rodzaj i tytuł
zadania zgodnie z ogłoszeniem konkursowym.
Tytuł poszerzyć o tytuł własny.
2. Należy doprecyzować i uzupełnić dz. III
zgodnie z poleceniem.
3. Uszczegółowić dz. IV pkt 6 zgodnie
Klub Sportowy
z poleceniem.
SIODŁO
4. Brak opisu w pkt 13 dz. IV
5. Uzupełnić załączniki odpowiednio potwierdzone
za zgodność z oryginałem.
6. Wykreślić załączniki niedołączone do oferty.
Należy wpisać załączniki dołączone do
wniosku.
1. Nieprawidłowo wypełniona III części tabeli - dz.
IV pkt 8.
Okręg Polskiego 2. Oświadczenie
pkt
2
niezgodny
Związku
z przewidywanymi źródłami finansowania i dz.
Wędkarskiego w
IV pkt 10.
Elblągu
3. Wykreślić załączniki niedołączone do oferty.
Należy wpisać załączniki dołączone do
wniosku.

Wspieranie i
upowszechnianie
kultury fizycznej.

Organizacja imprez
sportowych i rekreacyjnych
dla dzieci i młodzieży oraz
dorosłych mieszkańców
powiatu elbląskiego. Zawody
wędkarskie z okazji Dnia
Dziecka

Wspieranie i
upowszechnianie
kultury fizycznej.

Organizacja imprez
sportowych i rekreacyjnych
dla dzieci i młodzieży oraz
Integracyjny
dorosłych mieszkańców
Klub Sportowy
powiatu elbląskiego ATAK
Integracyjny turniej w
siatkówce plażowej połączony
z zawodami rekreacyjnymi

Wspieranie i
upowszechnianie
kultury fizycznej.

2 Bieg LANZANII 2017

Niespełnienie wymogów formalnych
podlegających uzupełnieniu

1. Błędy rachunkowe i brak prawidłowego
wypełnienia tabeli - dz. IV pkt 8.
2. Wykreślić załączniki niedołączone do oferty.
Należy wpisać załączniki dołączone do
wniosku.

1. Na okładce należy wskazać rodzaj i tytuł
zadania zgodnie z ogłoszeniem konkursowym.
Tytuł poszerzyć o tytuł własny.
2. Uzupełnić dz. IV pkt 14.
Stowarzyszenie
3. Oświadczenie
pkt
2
niezgodny
Przyjaciół Ziemi
z przewidywanymi źródłami finansowania i dz.
Tolkmickiej
IV pkt 10.
"Lanzania"
4. Brak podsumowania tabeli i nieprawidłowe
wypełnienia III części - dz. IV pkt 8.
5. Należy wpisać załączniki dołączone do
wniosku.

