Elbląg, 2020-03-05
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 2020 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 roboczych od dnia wywieszenia informacji, tj. od 5.03.2020 r. do 12.03.2020 r. Decyduje
data wpływu do Starostwa Powiatowego w Elblągu.
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 udzielają:
1) Magdalena Federewicz – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49
63, mfederewicz@powiat.elblag.pl;
2) Karina Ulewska – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49 62,
kulewska@powiat.elblag.pl.
ZAKRES WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
Lp.

Rodzaj zadania

Tytuł zadania

1

2

3

Organizacja imprez
sportowych
S.1.1
i rekreacyjnych
dla dzieci i młodzieży
oraz dorosłych
mieszkańców powiatu
elbląskiego

S.1.2

Stowarzyszenie Wnioskodawca
4

Organizacja imprez
sportowych i rekreacyjnych
dla dzieci i młodzieży
Elbląski Szkolny
oraz dorosłych
Związek Sportowy
mieszkańców powiatu
elbląskiego

Zawody wędkarskie
z okazji Dnia Dziecka

Okręg Polskiego
Związku
Wędkarskiego
w Elblągu

Niespełnienie wymogów formalnych
podlegających uzupełnieniu
6

1. Do tytułu zadania publicznego
(zgodnie z ogłoszeniem
konkursowym) należy dopisać
tytuł własny.
2.Dz. IV pkt 2 – uzupełnić
informacje o zasoby oferenta
(liczba wolontariuszy oraz liczba
zatrudnionych – wycena pracy;
środki finansowe - wysokość,
źródło;
zasoby rzeczowe – bez wyceny).
1. Dz. IV pkt 2 – uzupełnić
informacje o zasoby oferenta
(liczba wolontariuszy oraz liczba
zatrudnionych – wycena pracy;

S.1.3

S.1.4

S.1.5

S.1.7

środki finansowe - wysokość,
źródło;
zasoby rzeczowe – bez wyceny).
2. Oświadczenia – należy wykreślić
tylko elementy oznaczone „*”.
3. Niewłaściwie wypełniony pkt 6
działu III dodatkowe informacje
dotyczące rezultatów realizacji
zadania publicznego3).
1.Termin realizacji zadania
publicznego niezgodny
z planowanym terminem realizacji
harmonogramu.
Elbląski Klub
XXII Otwarte Mistrzostwa
2.Dz. IV pkt 2 – uzupełnić
Orienteeringu
Powiatu Elbląskiego
informacje o zasoby oferenta
GRYF przy JW.
w Biegu na Orientację
(liczba wolontariuszy oraz liczba
4260
zatrudnionych – wycena pracy;
środki finansowe - wysokość,
źródło;
zasoby rzeczowe – bez wyceny).
1. Dz. IV pkt 2 – uzupełnić
informacje o zasoby oferenta
(liczba wolontariuszy oraz liczba
Integracyjny turniej w
zatrudnionych – wycena pracy;
siatkówkę plażową
Integracyjny Klub
środki finansowe - wysokość,
połączony z zawodami
Sportowy ATAK
źródło;
rekreacyjnymi
zasoby rzeczowe – bez wyceny).
2.Dz. III. pkt 4 – uzupełnić puste
pola.
1. Dz. IV pkt 2 – uzupełnić
informacje o zasoby oferenta
(liczba wolontariuszy oraz liczba
Stowarzyszenie
zatrudnionych – wycena pracy;
Przyjaciół Ziemi
V Bieg LANZANII 2020
środki finansowe - wysokość,
Tolkmickiej
źródło;
"Lanzania"
zasoby rzeczowe – bez wyceny).
2. Dz. V.A. i V.B – błędy
rachunkowe.
1. Termin realizacji zadania
publicznego niezgodny
z planowanym terminem
realizacji harmonogramu.
2. Oświadczenia – należy wykreślić
elementy oznaczone „*”.
3. Niewłaściwie wypełniony pkt 6
działu III dodatkowe informacje
dotyczące rezultatów realizacji
zadania publicznego3).
Grand Prix Polski I Turniej Stowarzyszenie
4. Niespójny dział VI z punktem 4
Cheerleaders w Pasłęku
Energy Cheerleaders
działu V.B oferty.
5. Dz. IV pkt 2 – uzupełnić
informacje o zasoby oferenta
(liczba wolontariuszy oraz liczba
zatrudnionych – wycena pracy;
środki finansowe - wysokość,
źródło;
zasoby rzeczowe – bez wyceny).
6. Brak uchwały powołującej
przedstawiciela stowarzyszenia

II Turniej Tańca
Nowoczesnego "Perfect
Dance"

S.1.8

2.1

Przygotowanie i udział
reprezentacji powiatu
elbląskiego
w zawodach
sportowych osób
niepełnosprawnych

Przygotowanie i udział
reprezentacji powiatu
elbląskiego w zawodach
sportowych osób
niepełnosprawnych

(aktualnego).
1.Termin realizacji zadania
publicznego niezgodny
z planowanym terminem
realizacji harmonogramu.
2.Oświadczenia – należy wykreślić
elementy oznaczone „*”.
3.Niewłaściwie wypełniony pkt 6
działu III dodatkowe informacje
dotyczące rezultatów realizacji
zadania publicznego3).
Stowarzyszenie
4.Niespójny dział VI z punktem 4
Energy Cheerleaders działu V.B oferty.
5.Dz. IV pkt 2 – uzupełnić
informacje o zasoby oferenta
(liczba wolontariuszy oraz liczba
zatrudnionych – wycena pracy;
środki finansowe - wysokość,
źródło;
zasoby rzeczowe – bez wyceny).
6.Brak uchwały powołującej
przedstawiciela stowarzyszenia
(aktualnego).
1.Dz. IV pkt 2 – uzupełnić
informacje o zasoby oferenta
(liczba wolontariuszy oraz liczba
zatrudnionych – wycena pracy;
Integracyjny Klub
środki finansowe - wysokość,
Sportowy ATAK
źródło;
zasoby rzeczowe – bez wyceny).
2.Dz. III. pkt 4 – uzupełnić puste
pola.

ZAKRES KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Lp.

Rodzaj zadania

Tytuł zadania

1

2

3

K.1.1

Działania na rzecz
propagowania
kultury mniejszości
narodowych

K.2.1

K.2.2

Organizacja
przedsięwzięć
kulturalnych
festynów, imprez,
plenerów
artystycznych,
wernisaży,
przeglądów
artystycznych
na terenie powiatu

54 Dziecięcy Festiwal
Kultury Ukraińskiej
w Elbląg

Noc muzeów w Liceum
Sztuk Plastycznych
w Gronowie Górnym

XVI Zlot Miłośników
Aniołów

Stowarzyszenie –
Wnioskodawca
4

Niespełnienie wymogów formalnych
podlegających uzupełnieniu
6

1. Niewłaściwie wypełniony pkt 6
działu III dodatkowe informacje
dotyczące rezultatów realizacji
zadania publicznego3).
2. Dz. VI – obcięta komórka.
1. Oświadczenia – należy wykreślić
elementy oznaczone „*”.
2. Dz. V.A. i V.B – Błędy
rachunkowe.
3. Dz. IV pkt 2 – uzupełnić
Stowarzyszenie
informacje o zasoby oferenta
"TalentArt"
(liczba wolontariuszy oraz liczba
zatrudnionych – wycena pracy;
środki finansowe - wysokość,
źródło;
zasoby rzeczowe – bez wyceny)
1. Niewłaściwie wypełniony pkt 6
Stowarzyszenie Na
działu III dodatkowe informacje
Rzecz Rozwoju Wsi
dotyczące rezultatów realizacji
"Aniołowo"
zadania publicznego3)
Związek Ukraińców
w Polsce, Zarząd
Oddziału w Elblągu

K.2.3

K.2.4

K.2.6

K.2.7

K.2.8

K.2.8

2. Dz. IV pkt 2 – uzupełnić
informacje o zasoby oferenta
(liczba wolontariuszy oraz liczba
zatrudnionych – wycena pracy;
środki finansowe - wysokość,
źródło;
zasoby rzeczowe – bez wyceny).
3. Dz. V.A – koszt realizacji zadania
(I.11.1) należy określić rodzaj
wykonywanej pracy
wykonywanej.
1.Dz. IV pkt 2 – uzupełnić
Stowarzyszenie
informacje o zasoby oferenta
Wspierania
(liczba wolontariuszy oraz liczba
Spotkania z historią
Aktywności
zatrudnionych – wycena pracy;
Lokalnej "Kuźnia
środki finansowe - wysokość,
Pruska"
źródło;
zasoby rzeczowe – bez wyceny).
1. Dz. IV pkt 2 – uzupełnić
informacje o zasoby oferenta
Powiat elbląski na płótnie i Stowarzyszenie Na
(liczba wolontariuszy oraz liczba
w obiektywie - organizacja Rzecz Rozwoju
zatrudnionych – wycena pracy;
pleneru artystycznego
Gminy Godkowo
środki finansowe - wysokość,
w krainie bociana
"Pomocna Dłoń"
źródło;
zasoby rzeczowe – bez wyceny).
XXII Międzynarodowy
1. Niewłaściwie wypełniony pkt 6
Plener MalarskoStowarzyszenie
działu III dodatkowe informacje
Rzeźbiarski "Bliżej
Przyjaciół Młynar
dotyczące rezultatów realizacji
Natury"
zadania publicznego3)
1. Dz. IV pkt 2 – uzupełnić
informacje o zasoby oferenta
Stowarzyszenie
(liczba wolontariuszy oraz liczba
Wpisani w historię
Pogrodzie
zatrudnionych – wycena pracy;
dla przyszłości
środki finansowe - wysokość,
źródło;
zasoby rzeczowe – bez wyceny).
1. Brak wykreśleń przy elementach
oznaczonych „*” – strona tytułowa
i oświadczenia.
2. Dz. IV pkt 2 – uzupełnić
informacje o zasoby oferenta
(liczba wolontariuszy oraz liczba
Stowarzyszenie
III Plener artystyczny
zatrudnionych – wycena pracy;
Przyjaciół Wsi
w Wiosce Smerfów
środki finansowe - wysokość,
Zalesie "Zalesianka"
źródło;
zasoby rzeczowe – bez wyceny).
3. Niewłaściwie wypełniony pkt 6
działu III dodatkowe informacje
dotyczące rezultatów realizacji
zadania publicznego3).
1. Na okładce należy wskazać tytuł
zadania zgodnie z ogłoszeniem
konkursowym. Tytuł można
Parafia
VII Pasłęcki Festiwal
poszerzyć o tytuł własny.
Rzymskokatolicka
Muzyki Organowej
2. Oświadczenia – należy wykreślić
p.w. św. Józefa
i Kameralnej
elementy oznaczone „*”.
w Pasłęku
3. Dz. IV pkt 2 – uzupełnić
informacje o zasoby oferenta
(liczba wolontariuszy oraz liczba

zatrudnionych – wycena pracy;
środki finansowe - wysokość,
źródło;
zasoby rzeczowe – bez wyceny).
Działania na rzecz
edukacji kulturalnej
oraz artystycznej
K.4.1
wśród dzieci
i młodzieży wiejskiej
w powiecie elbląskim
Działania na rzecz
zachowania
K.5.1
lokalnego
dziedzictwa
kulturalnego
Organizacja
konkursów
związanych z kulturą
na terenie powiatu
K.6.1
elbląskiego,
organizacja
przeglądów
dziedzictwa
kulturowego powiatu

Wsparcie zespołu
Integraton

Stowarzyszenie
na Rzecz Dzieci
i Młodzieży Gminy
Młynary

1. Dz. V.A. i V.B – błędy
rachunkowe.

XVIII Pasłęcka Uczta
Kultur Wschodu

Związek Ukraińców
w Polsce, Zarząd
Oddziału w Elblągu

1. Niewłaściwie wypełniony pkt 6
działu III dodatkowe informacje
dotyczące rezultatów realizacji
zadania publicznego3).
2. Dz. VI – obcięta komórka.

XVIII Edycja
Powiatowego Konkursu
Piosenki Obcej

Towarzystwo
Przyjaciół Liceum
Ogólnokształcącego
w Pasłęku

1. Brak uzupełnienia pkt 6 działu III
dodatkowe informacje dotyczące
rezultatów realizacji zadania
publicznego3).

ZAKRES TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA
Lp.

Rodzaj zadania

Tytuł zadania

1

2

3

T.1.1

Nawigacyjny Rajd
Rowerowy

Organizacja imprez
turystycznych
i rekreacyjnych
Wiosna, jesień na
dla dzieci
T.1.2
Wysoczyźnie Elbląskiej i młodzieży oraz
rajdy piesze 2020
dorosłych
mieszkańców
powiatu elbląskiego

T.1.3

Aktywni na szlaku imprezy cykliczne PTTK
Elbląg

Stowarzyszenie –
Wnioskodawca
4

Niespełnienie wymogów formalnych
podlegających uzupełnieniu
6

1. Dz. IV pkt 2 – uzupełnić
informacje o zasoby oferenta
(liczba wolontariuszy oraz liczba
zatrudnionych – wycena pracy;
środki finansowe - wysokość,
źródło;
zasoby rzeczowe – bez wyceny).
1. Dz. IV pkt 2 – uzupełnić
informacje o zasoby oferenta
(liczba wolontariuszy oraz liczba
Stowarzyszenie
zatrudnionych – wycena pracy;
Przyjaciół Ziemi
środki finansowe - wysokość,
Tolkmickiej
źródło;
"Lanzania"
zasoby rzeczowe – bez wyceny).
2. Dz. V.A. i V.B – błędy
rachunkowe.
1. Dz. IV pkt 2 – uzupełnić
Polskie
informacje o zasoby oferenta
Towarzystwo
(liczba wolontariuszy oraz liczba
Turystycznozatrudnionych – wycena pracy;
Krajoznawcze
środki finansowe - wysokość,
Oddział Ziemi
źródło;
Elbląskiej w Elblągu
zasoby rzeczowe – bez wyceny).
Stowarzyszenie
Wspierania
Aktywności
Lokalnej "Kuźnia
Pruska"

