
PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA 

REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY 

FIZYCZNEJ I SPORTU 

 

 

Otwarty konkurs ofert został ogłoszony przez Wójta Gminy Stawiguda w dniu 11.01.2016 r. Ogłoszenie o 
konkursie umieszczona na stronie BIP oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w 
Stawigudzie w siedzibie Urzędu, przy ul. Olsztyńskiej 10 w Stawigudzie. 

 Otwarty konkurs ofert został przeprowadzony przez Komisję Konkursową, powołaną 
Zarządzeniem nr 17/2016 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 11.02.2016 r. w sprawie powołania Komisji 
Konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań 
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 
składzie: 
1. Jerzy Raczyk – Przewodniczący Komisji 
2. Dorota Głusiec – Członek 
3. Monika Jabłońska – Członek 
4. Monika Grzymowicz – Sekretarz Komisji 
 
Komisja w w/w składzie w dniu 12.02.2016 r. o godzinie 10.00 w sali nr 17 Urzędu Gminy w Stawigudzie 
dokonała otwarcia ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie Wójta Gminy Stawiguda z dnia 11.01.2016 
r. w sprawie otwartego konkursu ofert. 
Powiadomienie o terminie i miejscu otwarcia ofert zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
w Stawigudzie. Pomimo możliwości udziału oferentów przy otwarciu ofert w wyznaczonym terminie  nie 
był obecny żaden z oferentów.  
 
W wyznaczonym  w ogłoszeniu terminie to jest do dnia 10 lutego 2016 r. do godz. 15.15 wpłynęła 
następująca ilość ofert: 
1. ZADANIE 1 – jedna oferta  - GKS Stawiguda - wpłynęła dn. 10.02.2016 r. 
2. ZADANIE 2 – jedna oferta –. KS FORTUNA GĄGŁAWKI – wpłynęła 09.02.2016 r. 
3. ZADANIE 3 – jedna oferta – KS STRAŻAK GRYŹLINY – wpłynęła 10.02.2016 r. 
4. ZADANIE 4 – jedna oferta – KS GKS Bartążek – wpłynęła 09.02.2016 r. 
 
 
Przewodniczący Komisji wyznaczył termin następnego posiedzenia Komisji na dzień 15.02.2016 r. na 
godz. 14.00. 
 
 
W dniu 15 lutego 2016 r.  Komisja konkursowa w składzie: 
1. Jerzy Raczyk – Przewodniczący komisji 
2. Dorota Głusiec– Członek 
3. Monika Jabłońska – Członek 
4. Monika Grzymowicz – Sekretarz Komisji 
 
zebrała się ponownie w celu dokonania szczegółowej oceny złożonych ofert i przedstawienia Wójtowi 
Gminy Stawiguda  propozycji udzielenia wsparcia finansowego w określonej wysokości na realizacje 
zadań. 
W pierwszym rzędzie Komisja dokonała oceny formalnej ofert.  W wyniku oceny stwierdzono, że 
wszystkie oferty odpowiadają warunkom określonym w Ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert z dn. 
11.01.2016 r.   
 



Formularz oceny formalnej oferty na ZADANIE 1  stanowi załącznik nr 1. do protokołu 
Formularz oceny formalnej oferty na ZADANIE 2  stanowi załącznik nr 3. do protokołu 
Formularz oceny formalnej oferty na ZADANIE 3  stanowi załącznik nr 5 do protokołu 
Formularz oceny formalnej oferty na ZADANIE 4  stanowi załącznik nr 7 do protokołu 
 
 
Następnie Komisja dokonała oceny merytorycznej ofert.  
Formularz oceny merytorycznej ZADANIA 1 stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
Formularz oceny merytorycznej ZADANIA 2  stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Formularz oceny merytorycznej ZADANIA 3  stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
Formularz oceny merytorycznej ZADANIA 4  stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 
Ogółem wnioskowana kwota dotacji z budżetu Gminy Stawiguda wynosi 90 000 zł.  
Gmina przeznaczyła na te działania  90 000 zł. 
 
W związku z tym na podstawie dokonanej oceny ofert Komisja proponuje udzielenia dotacji  na: 
ZADANIE 1 – GKS Stawiguda      na sumę  43 000 zł 
ZADANIE 2 - KS FORTUNA GĄGŁAWKI    na sumę  35 000 zł 
ZADANIE 3 - KS STRAŻAK GRYŹLINY     na sumę  4 000 zł 
ZADANIE 4 – KS GKS Bartążek      na sumę  8 000 zł 
 
Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano. 
 
Podpisy członków Komisji: 

1. Jerzy Raczyk – Przewodniczący Komisji  -  ........................................................ 
2. Dorota Głusiec – Członek   - ........................................................ 
3. Monika Jabłońska – Członek   -  ........................................................ 
4. Monika Grzymowicz – Sekretarz Komisji  -  ........................................................ 

 
 
Stawiguda, dnia 15.02.2016 r. 
 
 
 
 
Zatwierdzam kwoty dofinansowania zgodnie z propozycjami Komisji Konkursowej. 
.  
 
 
 
Stawiguda, ...............2016 r.      ................................................... 
         /podpis Wójta Gminy/ 

       



Załącznik Nr 1 do Protokołu Pracy Komisji Konkursowej 
 
FORMULARZ OCENY FORMALNEJ OFERTY na realizację zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez klub sportowy wraz z  
utrzymaniem boiska sportowego w Stawigudzie” 

Nazwa oferenta: GKS Stawiguda Numer oferty: 

 TAK  (T) NIE  (N) 

I. Warunki formalne 

1 Czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert? T  

2 Czy  oferta została złożona w zamkniętej kopercie w obowiązującym terminie T  

3 Czy  oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert? T  

4 Czy  oferta została złożona na obowiązującym wzorze oferty? T  

5 Czy w złożonej ofercie przedstawiono szczegółowy plan finansowy zadania? T  

6 Czy w złożonej ofercie przedstawiono szczegółowy plan rzeczowy zadania? T  

7 Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji? T  

8 Czy do oferty  dołączony jest aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia lub oświadczenie)? 

 Oferta spełnia warunki formalne i jest dopuszczona do oceny merytorycznej T  

 

Podpisy członków Komisji: 
1. Jerzy Raczyk – Przewodniczący Komisji  -  ........................................................ 
2. Dorota Głusiec – Członek   - ........................................................ 
3. Monika Jabłońska – Członek   -  ........................................................ 
4. Monika Grzymowicz – Sekretarz Komisji -  ........................................................ 

 
 
Stawiguda, dnia 15.02.2016 r. 



Załącznik Nr 2 
do protokołu 
Pracy Komisji konkursowej 
 
 
FORMULARZ OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY 
na realizację zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez klub sportowy wraz z  utrzymaniem stadionu sportowego w Stawigudzie” 
 

Nazwa oferenta: GKS Stawiguda Nr oferty 

Kryteria oceny Liczba pkt. 

I. Doświadczenie oferenta w zakresie realizacji zadania stanowiącego przedmiot oferty skala ocen 0-10 10 

II. Merytoryczna wartość oferty i jej zgodność z zakresem rzeczowym konkursu skala ocen 0-10 10 

III. Zasoby rzeczowe i osobowe oraz kwalifikacje realizatorów 10 

IV Zgodność oferty z priorytetami i zadaniami gminy Stawiguda oraz zapisami statutowymi organizacji 10 

RAZEM 40 

 

 

 
Podpisy członków Komisji: 

1. Jerzy Raczyk – Przewodniczący Komisji  -  ........................................................ 
2. Dorota Głusiec – Członek   - ........................................................ 
3. Monika Jabłońska – Członek  -  ........................................................ 
4. Monika Grzymowicz – Sekretarz Komisji -  ........................................................ 

  
 
Stawiguda, dnia 15.02.2016 r. 

 
 
 
 
 



Załącznik Nr 3 do Protokołu Pracy Komisji Konkursowej 
 
FORMULARZ OCENY FORMALNEJ OFERTY na realizację zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez klub sportowy wraz z  
utrzymaniem boiska sportowego w Gągławkach” 

Nazwa oferenta: KS „Fortuna” Gągłąwki Numer oferty: 

 TAK  (T) NIE  (N) 

I. Warunki formalne 

1 Czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert? T  

2 Czy  oferta została złożona w zamkniętej kopercie w obowiązującym terminie T  

3 Czy  oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert? T  

4 Czy  oferta została złożona na obowiązującym wzorze oferty? T  

5 Czy w złożonej ofercie przedstawiono szczegółowy plan finansowy zadania? T  

6 Czy w złożonej ofercie przedstawiono szczegółowy plan rzeczowy zadania? T  

7 Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji? T  

8 Czy do oferty  dołączony jest aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia lub oświadczenie)? 

 Oferta spełnia warunki formalne i jest dopuszczona do oceny merytorycznej T  

 

Podpisy członków Komisji: 
1. Jerzy Raczyk – Przewodniczący Komisji  -  ........................................................ 
2. Dorota Głusiec – Członek   - ........................................................ 
3. Monika Jabłońska – Członek   -  ........................................................ 
4. Monika Grzymowicz – Sekretarz Komisji  -  ........................................................ 

 
 
Stawiguda, dnia 15.02.2016 r. 



Załącznik Nr 4 
do protokołu 
Pracy Komisji konkursowej 
 
 
FORMULARZ OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY 
na realizację zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez klub sportowy wraz z  utrzymaniem stadionu sportowego w Gągławkach” 
 

Nazwa oferenta: KS „Fortuna” Gągłąwki Nr oferty 

Kryteria oceny Liczba pkt. 

I. Doświadczenie oferenta w zakresie realizacji zadania stanowiącego przedmiot oferty skala ocen 0-10 10 

II. Merytoryczna wartość oferty i jej zgodność z zakresem rzeczowym konkursu skala ocen 0-10 10 

III. Zasoby rzeczowe i osobowe oraz kwalifikacje realizatorów 10 

IV Zgodność oferty z priorytetami i zadaniami gminy Stawiguda oraz zapisami statutowymi organizacji 10 

RAZEM 40 

 

 

 
Podpisy członków Komisji: 

1. Jerzy Raczyk – Przewodniczący Komisji  -  ........................................................ 
2. Dorota Głusiec – Członek   - ........................................................ 
3. Monika Jabłońska – Członek  -  ........................................................ 
4. Monika Grzymowicz – Sekretarz Komisji -  ........................................................ 

 
 
Stawiguda, dnia 15.02.2016 r. 

 
 
 
 
 



Załącznik Nr 5 do Protokołu Pracy Komisji Konkursowej 
 
FORMULARZ OCENY FORMALNEJ OFERTY na realizację zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez klub sportowy wraz z  
utrzymaniem boiska sportowego w Gryźlinach” 

Nazwa oferenta: GKS Stawiguda Numer oferty: 

 TAK  (T) NIE  (N) 

I. Warunki formalne 

1 Czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert? T  

2 Czy  oferta została złożona w zamkniętej kopercie w obowiązującym terminie T  

3 Czy  oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert? T  

4 Czy  oferta została złożona na obowiązującym wzorze oferty? T  

5 Czy w złożonej ofercie przedstawiono szczegółowy plan finansowy zadania? T  

6 Czy w złożonej ofercie przedstawiono szczegółowy plan rzeczowy zadania? T  

7 Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji? T  

8 Czy do oferty  dołączony jest aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia lub oświadczenie)? 

 Oferta spełnia warunki formalne i jest dopuszczona do oceny merytorycznej T  

 

Podpisy członków Komisji: 
1. Jerzy Raczyk – Przewodniczący Komisji  -  ........................................................ 
2. Dorota Głusiec – Członek   - ........................................................ 
3. Monika Jabłońska – Członek   -  ........................................................ 
4. Monika Grzymowicz – Sekretarz Komisji -  ........................................................ 

 
 
Stawiguda, dnia 15.02.2016 r. 



 
Załącznik Nr 6 
do protokołu 
Pracy Komisji konkursowej 
 
 
FORMULARZ OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY 
na realizację zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez klub sportowy wraz z  utrzymaniem stadionu sportowego w Gryźlinach” 
 

Nazwa oferenta: GKS Stawiguda Nr oferty 

Kryteria oceny Liczba pkt. 

I. Doświadczenie oferenta w zakresie realizacji zadania stanowiącego przedmiot oferty skala ocen 0-10 10 

II. Merytoryczna wartość oferty i jej zgodność z zakresem rzeczowym konkursu skala ocen 0-10 10 

III. Zasoby rzeczowe i osobowe oraz kwalifikacje realizatorów 10 

IV Zgodność oferty z priorytetami i zadaniami gminy Stawiguda oraz zapisami statutowymi organizacji 10 

RAZEM 40 

 

 

 
Podpisy członków Komisji: 

1. Jerzy Raczyk – Przewodniczący Komisji  -  ........................................................ 
2. Dorota Głusiec – Członek   - ........................................................ 
3. Monika Jabłońska – Członek  -  ........................................................ 
4. Monika Grzymowicz – Sekretarz Komisji -  ........................................................ 

 
 
Stawiguda, dnia 15.02.2016 r. 

 
 

 

 



Załącznik Nr 7 do Protokołu Pracy Komisji Konkursowej 
 
FORMULARZ OCENY FORMALNEJ OFERTY na realizację zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez klub sportowy wraz z  
utrzymaniem boiska sportowego w Bartążku” 

Nazwa oferenta: Klub Sportowy GKS Bartążek Numer oferty: 

 TAK  (T) NIE  (N) 

I. Warunki formalne 

1 Czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert? T  

2 Czy  oferta została złożona w zamkniętej kopercie w obowiązującym terminie T  

3 Czy  oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert? T  

4 Czy  oferta została złożona na obowiązującym wzorze oferty? T  

5 Czy w złożonej ofercie przedstawiono szczegółowy plan finansowy zadania? T  

6 Czy w złożonej ofercie przedstawiono szczegółowy plan rzeczowy zadania? T  

7 Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji? T  

8 Czy do oferty  dołączony jest aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia lub oświadczenie)? 

 Oferta spełnia warunki formalne i jest dopuszczona do oceny merytorycznej T  

 

Podpisy członków Komisji: 
1. Jerzy Raczyk – Przewodniczący Komisji  -  ........................................................ 
2. Dorota Głusiec – Członek   - ........................................................ 
3. Monika Jabłońska – Członek   -  ........................................................ 
4. Monika Grzymowicz – Sekretarz Komisji              -  ........................................................ 

 
 
Stawiguda, dnia 15.02.2016 r. 



Załącznik Nr 8 
do protokołu 
Pracy Komisji konkursowej 
 
 
FORMULARZ OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY 
na realizację zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez klub sportowy wraz z  utrzymaniem stadionu sportowego w Bartążku” 
 

Nazwa oferenta: Klub Sportowy GKS Bartążek Nr oferty 

Kryteria oceny Liczba pkt. 

I. Doświadczenie oferenta w zakresie realizacji zadania stanowiącego przedmiot oferty skala ocen 0-10 10 

II. Merytoryczna wartość oferty i jej zgodność z zakresem rzeczowym konkursu skala ocen 0-10 10 

III. Zasoby rzeczowe i osobowe oraz kwalifikacje realizatorów 10 

IV Zgodność oferty z priorytetami i zadaniami gminy Stawiguda oraz zapisami statutowymi organizacji 10 

RAZEM 40 

 

 

 
Podpisy członków Komisji: 

1. Jerzy Raczyk – Przewodniczący Komisji  -  ........................................................ 
2. Dorota Głusiec – Członek   - ........................................................ 
3. Monika Jabłońska – Członek  -  ........................................................ 
4. Monika Grzymowicz – Sekretarz Komisji -  ........................................................ 

 
 
Stawiguda, dnia 15.02.2016 r. 

 
 

 


