
Załącznik nr 4 
do Regulaminu  

SPRAWOZDANIE Z OCENY OFERT 
1. Oferty ocenione 

Lp. 
Nazwa 

organizacji 
pozarządowej 

Zadanie publiczne 
wskazane w ofercie 

Wnioskowana  
kwota dotacji 

Ilość 
uzyskanych 
punktów 

Proponowana 
kwota dotacji 

Uwagi 

1 Stowarzyszenie 
Wspólnie Dla 
Ośna Drugiego 

organizacja 
przedsięwzięć i imprez 
promujących 
turystykę, aktywny 
wypoczynek dzieci, 
młodzieŜy  i dorosłych 

3920,00 81,67 3920,00 propozycja 

przekazana  
Wójtowi 

2 Towarzystwo 
Przyjaciół 
Niziny 
Ciechocińskiej 
w Otłoczynie 

upowszechnianie i 
promocja lokalnej 
twórczości kulturalno 
– artystycznej oraz 
tradycji kulinarnych 

4000,00 89,67 4000,00 propozycja 

przekazana  
Wójtowi 

3 Uczniowski 
Klub Sporowy 
RESZKA w 
SłuŜewie 

wspieranie inicjatyw 
związanych z rozwojem 
i upowszechnianiem 
kultury fizycznej dzieci,  
młodzieŜy i dorosłych 
mieszkańców Gminy 

4000,00 91,67  oferta 
wymaga 
uzupełnienia 
merytoryczne
go 

4 Gminny 
Międzyzakłado
wy Ludowy 
Klub Sportowy 
ORZEŁ w 
SłuŜewie 

organizacja 
przedsięwzięć i imprez 
promujących 
turystykę, aktywny 
wypoczynek dzieci, 
młodzieŜy  i dorosłych 

4000,00 76,67  oferta 
wymaga 
uzupełnienia 
merytoryczne
go 

 

2. Oferty niedopuszczone do oceny 

Lp. 
Nazwa organizacji 

pozarządowej 

Zadanie publiczne 
wskazane 
w ofercie 

Wnioskowana 
kwota dotacji 

Powód 
niedopuszczen

ia do oceny 
Uwagi 

1 Aleksandrowskie 
Stowarzyszenie 
AMAZONKI 

ochrona i 
promocja zdrowia 

3600,00 brak 
uzupełnienia 
formalnego 
oferty 

 

 

Podpisy członków komisji konkursowej:  

 

 

ZATWIERDZAM: 

Podpis(y) osoby zatwierdzającej wyniki otwartego konkursu ofert:  

 

 

Aleksandrów Kujawski, dn. ............................... 



Załącznik nr 5  
do Regulaminu  

 
Aleksandrów Kujawski dnia 17.01.2012 

 

Protokół z otwartego konkursu ofert 

1. Oznaczenie miejsca i czasu konkursu  
 
Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, 05 - 28 grudnia 2011 
 

2. Imiona i nazwiska członków Komisji Konkursowej 
 
1. MONIKA ROLIRAD - Przewodniczący komisji 
2. HALINA RAKUSIEWICZ - Sekretarz komisji    
3. PATRYCJA BUTLEWSKA - Reprezentant organizacji pozarządowych”   
 

3. Liczba zgłoszonych ofert 5  
 

4. Wskazanie wybranych ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji albo stwierdzenie, 
Ŝe Ŝadna z ofert nie została przyjęta - wraz z uzasadnieniem, 

 
Oferta nr 1  
Stowarzyszenie Wspólnie Dla Ośna Drugiego – oferta spełniła wymagane kryteria, Komisja 
Konkursowa na podstawie przeprowadzonej oceny oferty na realizację zadania przedkłada Wójtowi 
Gminy Aleksandrów Kujawski propozycję dofinansowanie w kwocie 3920,00 zł 
Oferta nr 2  
Towarzystwo Przyjaciół Niziny Ciechocińskiej w Otłoczynie - oferta spełniła wymagane kryteria, 
Komisja Konkursowa na podstawie przeprowadzonej oceny oferty na realizację zadania przedkłada 
Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski propozycję dofinansowanie w kwocie 4000,00 zł 
Oferta nr 3  
Uczniowski Klub Sporowy RESZKA w SłuŜewie – oferta spełniła kryteria formalne, jednakŜe 
wymaga uzupełnienia merytorycznego, po podanym terminie (7 dni) w piśmie wzywającym do 
uzupełnienia Komisja Konkursowa rozpatrzy ponownie ofertę i przekaŜe swoją decyzję Wójtowi 
Gminy Aleksandrów Kujawski 
Oferta nr 4  
Aleksandrowskie Stowarzyszenie AMAZONKI  - oferta nie uzupełniła braków formalnych, wobec 
czego nie została dopuszczona do oceny merytorycznej 
Oferta nr 5  
Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy ORZEŁ w SłuŜewie oferta spełniła kryteria 
formalne, jednakŜe wymaga uzupełnienia merytorycznego, po podanym terminie (7 dni) w piśmie 
wzywającym do uzupełnienia Komisja Konkursowa rozpatrzy ponownie ofertę i przekaŜe swoją 
decyzję Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski 
 

5. Wzmianka o odczytaniu protokołu, - odczytano dnia 18.01.2012 
 

6. Podpisy członków Komisji. 
 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 

 



Załącznik nr 6 
do Regulaminu  

 
 

 
INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT 

 
Informuje się, Ŝe w wyniku przeprowadzonego w dniach 05 -28 grudzień 2011 roku otwartego 
konkursu – podczas którego komisja konkursowa dokonała oceny złoŜonych ofert  – dokonano 
wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają dotacje na realizację zadań publicznych w roku 
2012 
Szczegółowe informacje o złoŜonych ofertach, przebiegu ich oceny oraz kwotach przyznanych dotacji 
zawiera tabela. 

OFERTY PODLEGAJĄCE OCENIE 

Lp. 
Nazwa 

organizacji 
pozarządowej 

Zadanie publiczne wskazane 
w ofercie 

Wnioskowana  
kwota dotacji 

Ilość 
uzyskanych 
punktów 

Przyznana 
kwota dotacji 

1 Stowarzyszenie 
Wspólnie Dla 
Ośna Drugiego 

organizacja przedsięwzięć i 
imprez promujących 
turystykę, aktywny 
wypoczynek dzieci, 
młodzieŜy  i dorosłych 

3920,00 81,67 3920,00 

2 Towarzystwo 
Przyjaciół 
Niziny 
Ciechocińskiej 
w Otłoczynie 

upowszechnianie i promocja 
lokalnej twórczości 
kulturalno – artystycznej 
oraz tradycji kulinarnych 

4000,00 89,67 4000,00 

3 Uczniowski 
Klub Sporowy 
RESZKA w 
SłuŜewie 

wspieranie inicjatyw 
związanych z rozwojem i 
upowszechnianiem kultury 
fizycznej dzieci,  młodzieŜy i 
dorosłych mieszkańców 
Gminy 

4000,00 91,67 oferta wymaga 
uzupełnienia 
merytoryczneg
o 

4 Gminny 
Międzyzakłado
wy Ludowy 
Klub Sportowy 
ORZEŁ w 
SłuŜewie 

organizacja przedsięwzięć i 
imprez promujących 
turystykę, aktywny 
wypoczynek dzieci, 
młodzieŜy  i dorosłych 

4000,00 76,67 oferta wymaga 
uzupełnienia 
merytoryczneg
o 

OFERTY NIEDOPUSZCZONE DO OCENY (ZŁOśONE PO TERMINIE) 

Lp. 
Nazwa 

organizacji 
pozarządowej 

Zadanie 
publiczne 
wskazane 
w ofercie 

Wnioskowana kwota dotacji 

 

 ----------------- --------------------- ---------------------------------------------------------------- 

OFERTY NIEDOPUSZCZONE DO OCENY (NIESPEŁNIAJĄCE WYMOGÓW 
FORMALNYCH POMIMO WEZWANIA DO UZUPEŁNIENIA BRAKÓW 

FORMALNYCH) 

Lp. 
Nazwa 

organizacji 
pozarządowej 

Zadanie 
publiczne 
wskazane 

Wnioskowana  
kwota dotacji 

Powód niedopuszczenia do oceny 



w ofercie 

1 Aleksandrowskie 
Stowarzyszenie 
AMAZONKI 

ochrona i 
promocja 
zdrowia 

3600,00 brak uzupełnienia formalnego oferty 

OFERTY NIEDOPUSZCZONE DO OCENY 
(NIESPEŁNIAJĄCE WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH SPOSOBU REALIZACJI 

ZADANIA) 

Lp. 
Nazwa 

organizacji 
pozarządowej 

Zadanie 
publiczne 
wskazane 
w ofercie 

Wnioskowana  
kwota dotacji 

Powód niedopuszczenia do oceny 

 ------------------ ---------------------- ---------------------- ---------------------------------------------- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


