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PR.524.36.2016                                                              Niedrzwica Duża, 10 października 2016 r. 

 

Protokół z oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert  

na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego ogłoszonym  

w dniu 15 września 2016 r.  

 

I Złożone oferty 

 

Komisja Konkursowa w składzie: 

1. Bartosz Dąbrowski – Zastępca Wójta, Urząd Gminy Niedrzwica Duża – przewodniczący 

Komisji Konkursowej, 

2. Elżbieta Kędziora – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej  

– Zastępca Przewodniczącego Komisji Konkursowej, 

3. Izabela Mazurek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji 

w Niedrzwicy Dużej  – członek Komisji Konkursowej, 

4. Bogumiła Segit – Przedstawiciel Rady Gminy Niedrzwica Duża – członek Komisji 

Konkursowej 

5. Grażyna Olszak – Przedstawiciel organizacji pozarządowej – członek Komisji 

Konkursowej  

 

stwierdza, że w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 15 września 2016 r. otwarty konkurs ofert na 

realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego wpłynęło 9 ofert na realizację 

poszczególnych zadań: 

 

1. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

a) Fundacja „Ocalić od zapomnienia”: „Budowa wiaty zabezpieczającej 

eksponaty skansenu maszyn rolniczych w Niedrzwicy Kościelnej”, 

b) Klub seniora „Złota Jesień”: „Kultura w Złotej Jesieni”, 

c) Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych: „Czas niedrzwickich 

poetów”, 

d) Ochotnicza Straż Pożarna w Niedrzwicy Dużej: „Rozwój oferty czasu 

wolnego dzieci, młodzieży oraz seniorów poprzez naukę gry 

na instrumentach”, 

2. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – realizacja 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych: 
a) Stowarzyszenie Animacji Kultury „Heksa”: „Zawody sportowe Energia jaką 

daje sport”, 

3. w zakresie promocji i ochrony zdrowia – realizacja Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 
a) Fundacja „Nowe Horyzonty”: „Mój wybór to Ja – profilaktyka alkoholowa”, 

b) Fundacja „Między Nami”: „Wyjazd readaptacyjno – edukacyjny”, 

c) Klub Abstynenta ”Alternatywa”: „Alkohol zabija!” 

d) Fundacja „Dziupla – Edukacja i Rozwój”: „Czas wolny dla rodziny”, 
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II Ocena formalna ofert 

 

W dniu 10 października 2016r. w wyniku oceny formalnej przeprowadzonej przez 

Komisję Konkursową do oceny merytorycznej nie zostały przyjęte następujące oferty 

niespełniające wymogów formalnych: 

 

a) Fundacja „Nowe Horyzonty”: „Mój wybór to Ja – profilaktyka alkoholowa” 

 

III Ocena merytoryczna ofert 

 

W dniu 10 października 2016 r.  Komisja Konkursowa przeprowadziła ocenę 

merytoryczną ofert, które przeszły ocenę formalną. Wyniki oceny merytorycznej przedstawiają 

się następująco: 

 

1. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

a) Fundacja „Ocalić od zapomnienia”: „Budowa wiaty zabezpieczającej 

eksponaty skansenu maszyn rolniczych w Niedrzwicy Kościelnej”  

– 66, 31 pkt. – 1300 zł, 

b) Klub seniora „Złota Jesień”: „Kultura w Złotej Jesieni” – 66,97 pkt. –  

– 1300 zł, 
c) Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych: „Czas niedrzwickich 

poetów” – 73,90 pkt. – 1700 zł, 

d) Ochotnicza Straż Pożarna w Niedrzwicy Dużej: „Rozwój oferty czasu 

wolnego dzieci, młodzieży oraz seniorów poprzez naukę gry 

na instrumentach” – 77,31 pkt. – 1700 zł, 

 

2. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – realizacja 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych: 
a) Stowarzyszenie Animacji Kultury „Heksa”: Zawody sportowe „Energia jaką 

daje sport” – 66,75 pkt. – 3000 zł, 

 

3. w zakresie promocji i ochrony zdrowia – realizacja Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 
a) Fundacja „Między Nami”: „Wyjazd readaptacyjno – edukacyjny” –  

- 65,50 pkt. – 1300 zł, 

b) Klub Abstynenta ”Alternatywa”: „Alkohol zabija!” – 63,25 pkt. – 700 zł 

c) Fundacja „Dziupla – Edukacja i Rozwój”: „Czas wolny dla rodziny”  

– 64,00 pkt. – 2000 zł. 

 

 

 


