Elbląg, 2019-05-13

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 2019 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 13.05.2019 r. do 20.05.2019 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) Marek Murdzia – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49 63,
m.murdzia@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
Organizacja imprez
sportowych i
rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży oraz
dorosłych mieszkańców
powiatu elbląskiego

3

S.1.1

Stowarzyszenie
- Wnioskodawca
4

Integracyjny turniej
w siatkówce
Integracyjny
plażowej połączony z Klub Sportowy
zawodami
ATAK
rekreacyjnymi

Niespełnienie wymogów formalnych podlegających
uzupełnieniu
6
1. Dział III pkt 6 – Do uzupełnienia dodatkowe
informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania
publicznego.
2. Dz. IV pkt 2 – Uzupełnić informacje o zasoby
finansowe oferenta.
3. Dz. V. B – Wypełnić wszystkie pola tabeli.

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

Rodzaj zadania

Tytuł zadania

1

2
Organizacja
przedsięwzięć
kulturalnych
festynów, imprez,

3

K.2.1

Stowarzyszenie –
Wnioskodawca
4

1.

VII
Pasłęcki Parafia
2.
Festiwal
Muzyki Rzymskokatolicka
Organowej
p.w. św. Józefa w

Niespełnienie wymogów formalnych podlegających
uzupełnieniu
6
Dział V.A. – Niewłaściwe wypełnienie tabeli.
Niewłaściwie wypełniony pkt 6 Dział III Dodatkowe
informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania
publicznego3).

plenerów
artystycznych,
wernisaży,
przeglądów
artystycznych na
terenie powiatu

K.2.2

i Kameralnej

Pasłęku

3.

Dz. IV pkt 2 – Uzupełnić informacje o zasoby rzeczowe i
finansowe oferenta.
4. Termin realizacji zadania publicznego niezgodny z
planowanym termin realizacji harmonogramu.
5. Oświadczenia – należy wykreślić tylko elementy
oznaczone „*”.
6. Brak wymaganych załączników.
4. Dział V.A. – Niewłaściwe wypełnienie tabeli.
5. Dział V.A. – Błędy rachunkowe.
6. Niewłaściwie wypełniony pkt 6 Dział III Dodatkowe
XXI
informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania
Międzynarodowy
publicznego3).
Stowarzyszenie
Plener
MalarskoPrzyjaciół Młynar 7. Dz. III pkt 4 – Niespójna treść działania z opisem.
Rzeźbiarski "Bliżej
8. Dz. VI pkt 1 – Niewłaściwe wypełnienie punktu.
Natury"
9. Dz. IV pkt 2 – Uzupełnić informacje o zasoby rzeczowe i
finansowe oferenta.
10. Oświadczenia – Należy wykreślić tylko elementy oznaczone
„*”.

