
Informacja  

z dnia 13.03.2018 r.  

o złożonych ofertach [spełniających i nie spełniających wymagań formalnych] w konkursie ofert  

na realizację zadania publicznego p.n. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2018”. 

 

Komisja Konkursowa podczas posiedzenia w dniu 12 marca 2018 r. dokonała sprawdzenia 34 ofert, które złożone zostały na konkurs.  Dokonując oceny formalnej każdej z ofert, Komisja 

Konkursowa zwróciła uwagę na błędy formalne popełnione przez Podmioty ubiegające się o dotacje: 

ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH OFERT 

Lp. 
Nr 

oferty 
Nazwa podmiotu Nazwa zadania 

Oferta 

kompletna/terminowo uzupełniona Tak/Nie 

Wnioskowana kwota 

[zł] 

1 1 Ludowy Zespół Jeździecki 

„DRAMA” Zbrosławice  

Zbrosławice ul. Wolności 28  
42-674 Zbrosławice   

Dofinansowanie udziału w zawodach 

rangi międzynarodowej i regionalnej 

mieszkanek Tarnowskich Gór Julii 
Ślązak (kategoria wiekowa: Młody 

Jeździec) i Karoliny Ślązak (kategoria  

wiekowa: Junior Młodszy)  
 

Nie, ponieważ oferta zawiera: 

- braki formalne, 

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, 

- inne omyłki polegające na niezgodności z ofertą, niepowodujące istotnych zmian w ofercie. 

Powyższe uchybienia są możliwe do uzupełnienia i odręcznego poprawienia na miejscu u 
Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

20.000,00 

2 2 Uczniowski Klub Sportowy 15 

„DREAM TEAM” Tarnowskie 

Góry, z siedzibą w Tarnowskich 
Górach przy ul. Francuskiej 1/8 

Szkolenie przedszkolaków, dzieci 

szkolnych oraz młodzieży w 

dyscyplinie piłka nożna oraz udział 
prowadzonych drużyn w 

rozgrywkach organizowanych przez 

określone struktury PZPN, udział i 
organizowanie turniejów w różnych 

grupach wiekowych 

Nie, ponieważ oferta zawiera: 

- braki formalne, 

- oczywiste omyłki pisarskie, 
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

- inne omyłki polegające na niezgodności z ofertą, niepowodujące istotnych zmian w ofercie. 
Powyższe uchybienia są możliwe do uzupełnienia i odręcznego poprawienia na miejscu u 

Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

36.825,00 

3 3 Stowarzyszenie na rzecz Domu 
Pomocy Społecznej 

„PRZYJAŹŃ”, z siedzibą w 

Tarnowskich Górach przy ul. 
Włoskiej 24 

Spartakiada osób niepełnosprawnych 
pt. „Ruch to zdrowie”  

Tak, oferta jest kompletna i kwalifikuje się do II etapu konkursu. 
 

4.040,00 

4 4 Śląski Związek Hokeja na 

Trawie, z siedzibą w 
Tarnowskich Górach przy ul. 

Janasa 11 

Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej w roku 2018 

Nie, ponieważ oferta zawiera: 

- braki formalne, 
- oczywiste omyłki pisarskie, 

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
- inne omyłki polegające na niezgodności z ofertą, niepowodujące istotnych zmian w ofercie. 

Powyższe uchybienia są możliwe do uzupełnienia i odręcznego poprawienia na miejscu u 

Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

38.700,00 

5 5 Okręg Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Katowicach –

Koło PZW Nr 72 „ZAMET”, z 

siedzibą w Tarnowskich Górach 
przy ul. Zagórskiej 83 

Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu w 

wędkarstwie 

Nie, ponieważ oferta zawiera: 
- braki formalne, 

- oczywiste omyłki pisarskie, 

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, 

- inne omyłki polegające na niezgodności z ofertą, niepowodujące istotnych zmian w ofercie. 

Powyższe uchybienia są możliwe do uzupełnienia i odręcznego poprawienia na miejscu u 

Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

34.200,00 

6 6 Okręg Śląski Polskiego 

Związku Niewidomych – Koło 
PZN Tarnowskie Góry, z 

siedzibą w Tarnowskich Górach 

I ty możesz zostać pływakiem – 

organizowanie i prowadzenie zajęć 
rekreacji i rehabilitacji ruchowej dla 

osób niepełnosprawnych z dysfunkcją 

Nie, ponieważ oferta zawiera: 

- oczywiste omyłki pisarskie, 
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

5.220,00 



przy ul. Pokoju 14 wzroku - inne omyłki polegające na niezgodności z ofertą, niepowodujące istotnych zmian w ofercie. 

Powyższe uchybienia są możliwe do uzupełnienia i odręcznego poprawienia na miejscu u 

Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

7 7 Dom Pomocy Społecznej dla 
Osób Przewlekle Psychicznie 

Chorych, prowadzony przez 

Zgromadzenie SS 
Boromeuszek, z siedzibą w 

Tarnowskich Górach przy ul. 

Gliwickiej 22 

Krok po zdrowie   Nie, ponieważ oferta zawiera: 
- braki formalne, 

- oczywiste omyłki pisarskie, 

Powyższe uchybienia są możliwe do uzupełnienia i odręcznego poprawienia na miejscu u 
Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

6.840,00 

8 8 Międzyszkolny Klub Sportowy 

„SKARBEK”, z siedzibą w 

Tarnowskich Górach przy ul. 

Wyspiańskiego 3 

XXVI Turniej Piłki Ręcznej o Puchar 

prof. Wł. Babireckiego  

Nie, ponieważ oferta zawiera: 

- braki formalne, 

- oczywiste omyłki pisarskie, 

- inne omyłki polegające na niezgodności z ofertą, niepowodujące istotnych zmian w ofercie. 

Powyższe uchybienia są możliwe do uzupełnienia i odręcznego poprawienia na miejscu u 

Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

4.848,00 

9 9 Stowarzyszenie Szachowe 
„STRZYBNICZANKA”, z 

siedzibą w Tarnowskich Górach 

przy ul. Kościelnej 36 

Organizacja XIII Memoriału im. H. 
Karnówki 

Tak, oferta jest kompletna i kwalifikuje się do II etapu konkursu. 
 

3.740,00 

10 10 Towarzystwo Sportowe                                                                      

„ISKRA” Lasowice z siedzibą 

w Tarnowskich Górach przy ul. 
Gen. Wł. Andersa 32 

Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej w roku 2018 

Nie, ponieważ oferta zawiera: 

- braki formalne, 

- oczywiste omyłki pisarskie, 
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

- inne omyłki polegające na niezgodności z ofertą, niepowodujące istotnych zmian w ofercie. 

Powyższe uchybienia są możliwe do uzupełnienia i odręcznego poprawienia na miejscu u 

Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

25.300,00 

11 11 Stowarzyszenie SANUS 
VIVERE Tarnowskie Góry 

 z siedzibą w Tarnowskich  

Górach przy ul. Obwodnica 8 

Tarnogórska Olimpiada Sportowa 
o Puchar Burmistrza 

 Nie, ponieważ oferta zawiera: 
- braki formalne, 

- oczywiste omyłki pisarskie, 

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, 

- inne omyłki polegające na niezgodności z ofertą, niepowodujące istotnych zmian w ofercie. 

Powyższe uchybienia są możliwe do uzupełnienia i odręcznego poprawienia na miejscu u 
Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

33.200,00 

12 12 Uczniowski Klub Sportowy 

„TRÓJKA”, z siedzibą w 

Tarnowskich Górach przy ul. 
Wyspiańskiego 1 

Prowadzenie zajęć treningowych 

z piłki nożnej, organizowanie 

i prowadzenie zajęć rekreacji 
ruchowej oraz organizowanie 

turniejów w piłce nożnej 

Nie, ponieważ oferta zawiera: 

- braki formalne, 

- oczywiste omyłki pisarskie, 
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

- inne omyłki polegające na niezgodności z ofertą, niepowodujące istotnych zmian w ofercie. 
Powyższe uchybienia są możliwe do uzupełnienia i odręcznego poprawienia na miejscu u 

Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

29.300,00 

13 13 Uczniowski Klub Sportowy 
„GWIAZDA”, z siedzibą w 

Tarnowskich Górach przy ul. 

Żeromskiego 64 

Wspieranie i upowszechnianie 
rozwoju piłki siatkowej na terenie 

Gminy Tarnowskie Góry w roku 

2018 

Nie, ponieważ oferta zawiera: 
- braki formalne, 

- oczywiste omyłki pisarskie, 

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, 

- inne omyłki polegające na niezgodności z ofertą, niepowodujące istotnych zmian w ofercie. 

Powyższe uchybienia są możliwe do uzupełnienia i odręcznego poprawienia na miejscu u 
Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

21.770,00 

14 14 UKS „AKADEMIA 

PIŁKARSKA CHAMPIONS” 

Tarnowskie Góry, z siedzibą w 

Prowadzenie szkolenia i udział we 

współzawodnictwie sportowym 

Nie, ponieważ oferta zawiera: 

- braki formalne, 

- oczywiste omyłki pisarskie. 

7.000,00 



Tarnowskich Górach przy ul. 

Sobieskiego 2B 

Powyższe uchybienia są możliwe do uzupełnienia i odręcznego poprawienia na miejscu u 

Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

15 15 Uczniowski Klub Sportowy 
„G4” z siedzibą w Tarnowskich 

Górach przy ul. Janasa 11 

Szkolenie dzieci i młodzieży w grze 
w szachy 

 

Nie, ponieważ oferta zawiera: 
- braki formalne, 

- oczywiste omyłki pisarskie, 

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, 

- inne omyłki polegające na niezgodności z ofertą, niepowodujące istotnych zmian w ofercie. 

Powyższe uchybienia są możliwe do uzupełnienia i odręcznego poprawienia na miejscu u 
Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

16.790,00 

16 16 Uczniowski Klub Sportowy  

UKS - Judo „AHINSA”, z 
siedzibą w Tarnowskich Górach 

przy ul. Kochanowskiego 15 

Wsparcie rozwoju dzieci, młodzieży i 

młodych zawodników judo w oparciu 
o program szkolenia zawodników 

judo i ju-jitsu 

Nie, ponieważ oferta zawiera: 

- braki formalne, 
- oczywiste omyłki pisarskie, 

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
- inne omyłki polegające na niezgodności z ofertą, niepowodujące istotnych zmian w ofercie. 

Powyższe uchybienia są możliwe do uzupełnienia i odręcznego poprawienia na miejscu u 

Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

33.720,00 

17 17 Uczniowski Klub Sportowy 
„UNIA STRZYBNICA” z 

siedzibą w Tarnowskich Górach 

przy ul. Armii Krajowej 24 

Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej poprzez 

organizowanie i prowadzenie zajęć 

szkoleniowych oraz uczestnictwo 
prowadzonych drużyn w zawodach i 

rozgrywkach sportowych 

Nie, ponieważ oferta zawiera: 
- oczywiste omyłki pisarskie, 

- inne omyłki polegające na niezgodności z ofertą, niepowodujące istotnych zmian w ofercie. 

Powyższe uchybienia są możliwe do uzupełnienia i odręcznego poprawienia na miejscu u 
Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

26.923,00 

18 18 Tarnogórskie Stowarzyszenie 
„UNIWERSYTET 

TRZECIEGO WIEKU” 

z siedzibą w Tarnowskich 
Górach przy ul. Sienkiewicza 

16 

Sport to zdrowie, uświadom to sobie Nie, ponieważ oferta zawiera: 
- oczywiste omyłki pisarskie, 

- inne omyłki polegające na niezgodności z ofertą, niepowodujące istotnych zmian w ofercie. 

Powyższe uchybienia są możliwe do uzupełnienia i odręcznego poprawienia na miejscu u 
Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

10.570,00 

19 19 Klub Sportowy „GÓRNIK” 
Bobrowniki Śl.  z siedzibą w 

Tarnowskich Górach przy ul. 

Piotra Skargi 15 

Szeroki wybór dyscyplin sportowych 
w Bobrownikach Śląskich 

Nie, ponieważ oferta zawiera: 
- braki formalne, 

- oczywiste omyłki pisarskie, 

Powyższe uchybienia są możliwe do uzupełnienia i odręcznego poprawienia na miejscu u 
Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

27.500,00 

20 20 Uczniowski Klub Hokeja na 

Trawie „ÓSEMKA” z siedzibą 

w Tarnowskich Górach przy ul. 

Janasa 11 

Hokejowa Akademia Super Dzieci i 

popularyzacja badmintona 

 Nie, ponieważ oferta zawiera: 

- braki formalne, 

- oczywiste omyłki pisarskie, 

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

- inne omyłki polegające na niezgodności z ofertą, niepowodujące istotnych zmian w ofercie. 
Powyższe uchybienia są możliwe do uzupełnienia i odręcznego poprawienia na miejscu u 

Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

15.600,00 

21 21 Hufiec Ziemi Tarnogórskiej 
Związku Harcerstwa Polskiego, 

z siedzibą w Tarnowskich 

Górach przy ul. Janusza 
Korczaka 2 

Upowszechnianie kultury fizycznej 
i sportu 

Nie, ponieważ oferta zawiera: 
- braki formalne, 

- oczywiste omyłki pisarskie, 

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, 

- inne omyłki polegające na niezgodności z ofertą, niepowodujące istotnych zmian w ofercie. 

Powyższe uchybienia są możliwe do uzupełnienia i odręcznego poprawienia na miejscu u 

Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

43.300,00 

22 22 Stowarzyszenie Pomocy 

Uzależnionym i ich Bliskim 
„FALOCHRON”, z siedzibą w 

Tarnowskich  Górach przy ul. 

Na sportowo, czyli rolkowo Nie, ponieważ oferta zawiera: 

- braki formalne. 
Powyższe uchybienia są możliwe do uzupełnienia i odręcznego poprawienia na miejscu u 

Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

15.000,00 



Słowackiego 1 

23 23 Oddział Regionalny Olimpiady 

Specjalne Polska - Śląskie, z 
siedzibą w Rybniku przy ul. 

Hibnera 41  

Uczestnictwo osób 

niepełnosprawnych w treningach i 
zawodach sportowych olimpiad 

Specjalnych 

Nie, ponieważ oferta zawiera: 

- oczywiste omyłki pisarskie, 
- inne omyłki polegające na niezgodności z ofertą, niepowodujące istotnych zmian w ofercie. 

Ponadto oferta częściowo nie spełnia warunku, o jakim mowa w § 7 ust. 10 ogłoszenia konkursowego, 

tj. wymogu o co najmniej 5 % udziale środków finansowych własnych w koszcie całkowitym zadania. 
Powyższe uchybienia są możliwe do uzupełnienia i odręcznego poprawienia na miejscu u 

Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

17.119,00 

24 24 Okręg Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Katowicach – 

Koło PZW Nr 59, z siedzibą w 

Tarnowskich Górach przy ul. 
Gliwickiej 25 

Organizacja cyklu szkoleń i turniejów 
wędkarskich dla dzieci i młodzieży  

Nie, ponieważ oferta zawiera: 
- braki formalne, 

- oczywiste omyłki pisarskie, 

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, 

- inne omyłki polegające na niezgodności z ofertą, niepowodujące istotnych zmian w ofercie. 

Powyższe uchybienia są możliwe do uzupełnienia i odręcznego poprawienia na miejscu u 
Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

2.900,00 
 

 

 
 

25 25 Ludowy Klub Sportowy 

„ZGODA” Repty Śląskie z 

siedzibą w Tarnowskich  
Górach przy ul. Staszica 83 

Upowszechnianie sportu 

młodzieżowego w dyscyplinie piłka 

nożna  
 

Nie, ponieważ oferta zawiera: 

- braki formalne, 

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, 

- inne omyłki polegające na niezgodności z ofertą, niepowodujące istotnych zmian w ofercie. 

Powyższe uchybienia są możliwe do uzupełnienia i odręcznego poprawienia na miejscu u 
Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

23.890,00 

26 26 Stowarzyszenie „SERDECZNI” 

z siedzibą w Tarnowskich 
Górach przy ul. Kard. S. 

Wyszyńskiego 135 

Zajęcia sportowe w Parku Wodnym Nie, ponieważ oferta zawiera: 

- oczywiste omyłki pisarskie, 
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

- inne omyłki polegające na niezgodności z ofertą, niepowodujące istotnych zmian w ofercie. 
Ponadto oferta częściowo nie spełnia warunku, o jakim mowa w § 7 ust. 10 ogłoszenia konkursowego, 

tj. wymogu o co najmniej 5 % udziale środków finansowych własnych w koszcie całkowitym zadania. 

Powyższe uchybienia są możliwe do uzupełnienia i odręcznego poprawienia na miejscu u 
Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

8.532,00 

27 27 SILESIA DRESSAGE CLUB, 

z siedzibą w Tarnowskich 
Górach przy ul. Francuskiej 

9a/2  

Rozwój ujeżdżania na terenie Gminy 

Tarnowskie Góry  

Nie, ponieważ oferta zawiera: 

- braki formalne, 
- oczywiste omyłki pisarskie, 

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
- inne omyłki polegające na niezgodności z ofertą, niepowodujące istotnych zmian w ofercie. 

Powyższe uchybienia są możliwe do uzupełnienia i odręcznego poprawienia na miejscu u 

Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

16.500,00 

28 28 Koszykarski Klub Sportowy 
TARNOWSKIE GÓRY, 

z siedzibą w Tarnowskich 

Górach przy ul. Janasa 11 

Koszykówka dla wszystkich Nie, ponieważ oferta zawiera: 
- braki formalne, 

- oczywiste omyłki pisarskie, 

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, 

- inne omyłki polegające na niezgodności z ofertą, niepowodujące istotnych zmian w ofercie. 

Powyższe uchybienia są możliwe do uzupełnienia i odręcznego poprawienia na miejscu u 
Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

27.000,00 

29 29 Towarzystwo Sportowe 

„GWAREK” z siedzibą w 
Tarnowskich Górach przy ul. 

Wojska Polskiego 2 

Prowadzenie zajęć sportowych i 

rekreacyjnych oraz organizowanie i 
uczestnictwo w turniejach i 

rozgrywkach o charakterze lokalnym 

i ponadlokalnym 

Nie, ponieważ oferta zawiera: 

- braki formalne, 
- oczywiste omyłki pisarskie, 

Powyższe uchybienia są możliwe do uzupełnienia i odręcznego poprawienia na miejscu u 

Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

70.266,00 

30 30 Tarnogórski Klub Sportowy  

„KARATE”, z siedzibą w 

Tarnowskich Górach przy ul. 

Upowszechnianie i rozwój wśród 

mieszkańców Gminy Tarnowskie 

Góry sportu Karate jako dyscypliny 

Nie, ponieważ oferta zawiera: 

- oczywiste omyłki pisarskie, 

- inne omyłki polegające na niezgodności z ofertą, niepowodujące istotnych zmian w ofercie. 

58.000,00 



Obwodnica 8/2.27 sportu zapewniającej wszechstronny 

rozwój psychofizyczny 

Powyższe uchybienia są możliwe do uzupełnienia i odręcznego poprawienia na miejscu u 

Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

31 31 Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym 

„POMOCNA DŁOŃ” z 

siedzibą w Tarnowskich Górach 
przy ul. Strzelców Bytomskich 

7 

Hipoterapia – wyrównujemy szanse Nie, ponieważ oferta zawiera: 
- braki formalne, 

- oczywiste omyłki pisarskie. 

Powyższe uchybienia są możliwe do uzupełnienia i odręcznego poprawienia na miejscu u 
Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

5.032,00 

32 32 Stowarzyszenie Przyjaciół 
„TARNOGÓRSKIEJ 

JEDYNKI”, z siedzibą w 

Tarnowskich Górach przy ul. 
Sobieskiego 5 

VII Bieg Tarnogórski Nie, ponieważ oferta: 
- braki formalne, 

- oczywiste omyłki pisarskie. 

Powyższe uchybienia są możliwe do uzupełnienia i odręcznego poprawienia na miejscu u 
Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

13.374,50 

33 33 Towarzystwo Sportowe 

„TARNOWICZANKA” z 

siedzibą w Tarnowskich Górach 
przy ul. Śniadeckiego 1 

Piłka nożna drogą do aktywności 

i kultury fizycznej dzieci i młodzieży 

Nie, ponieważ oferta: 

- braki formalne, 

- oczywiste omyłki pisarskie. 
Powyższe uchybienia są możliwe do uzupełnienia i odręcznego poprawienia na miejscu u 

Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

16.300,00 

34 34 Tarnogórski Klub Sportowy  
„KARATE”, z siedzibą w 

Tarnowskich Górach przy ul. 

Obwodnica 8/2.27 

Organizacja Mistrzostw Polski Open 
Seniorów i Juniorów Młodszych oraz 

imprez towarzyszących w ramach 

obchodów XXX lecia Klubu  

Nie, ponieważ oferta zawiera: 
- oczywiste omyłki pisarskie, 

- inne omyłki polegające na niezgodności z ofertą, niepowodujące istotnych zmian w ofercie. 

Powyższe uchybienia są możliwe do uzupełnienia i odręcznego poprawienia na miejscu u 
Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

100.000,00 

35 X RAZEM X X 819.299,50 

 

W związku z brakami formalnymi i różnego rodzaju omyłkami Komisja Konkursowa wzywa oferentów do ich uzupełnienia i poprawienia w terminie do dnia 20 marca 2018 r. do godz. 

12:00, dokonując stosownych korekt bezpośrednio na miejscu w REFERACIE SPORTU i ZDROWIA Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia, ul. Sienkiewicza 2 pok. Nr 74, w godzinach pracy 

Urzędu. Oferty, które nie zostaną uzupełnione i poprawione, otrzymają negatywną opinię Komisji Konkursowej i nie przejdą do II etapu konkursu, tj. do analizy ofert pod 

względem merytorycznym. 

 Protokolant: A. Bacik 

                                                                                                             Przewodniczący Komisji Konkursowej 

                                                                                  (-) Zdzisław FRANUS 

  
 


