
Informacja 

z dnia 05.04.2018 r. 

w zakresie spełniania warunków formalnych ofert złożonych  w konkursie  na realizację zadań publicznych 

w zakresie turystyki i krajoznawstwa 

Komisja Konkursowa podczas posiedzenia w dniu 5 kwietnia 2018 r. dokonała sprawdzenia  ofert, które złożone zostały w odpowiedzi na ogłoszony 

konkurs  ofert na realizacje zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa. Po dokonaniu ocen formalnych ofert Komisja Konkursowa zwróciła uwagę na 

błędy popełnione przez podmioty ubiegające się o dotacje: 

 

ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH OFERT 

 

Nr oferty Nazwa podmiotu Nazwa zadania Oferta 

kompletna/terminowo uzupełniona 

Tak/Nie 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

/ w zł/ 

1 Stowarzyszenie Górnośląskich 

Kolei Wąskotorowych 

ul Reja-Parowozownia 

41-902 Bytom 

 

Letnie pociągi turystyczne na Górnośląskich 

Kolejach Wąskotorowych 

 
Oferta wymaga uzupełnienia w zakresie: 

- innych omyłek polegających na niezgodności z 

ofertą, niepowodujących istotnych zmian w ofercie 

 

10.000,- 

2 Stowarzyszenie Górnośląskich 

Kolei Wąskotorowych 

ul Reja-Parowozownia 

41-902 Bytom 

 

Rewitalizacja Górnośląskich Kolei 

Wąskotorowych 

 
Oferta wymaga uzupełnienia w zakresie: 

- innych omyłek polegających na niezgodności z 

ofertą, niepowodujących istotnych zmian w ofercie 

 

200.000,- 

3  

Stowarzyszenie „Góry Kultury” 

ul. Sienkiewicza 3 

42-600 Tarnowskie Góry 

 

 

Gra Miejska śladami Blanki de Paivi 

Oferta wymaga uzupełnienia w zakresie: 

- oczywistych omyłek rachunkowych, 

 z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek 

- innych omyłek polegających na niezgodności z 

ofertą, niepowodujących istotnych zmian w ofercie 

 

 

 

10.000,- 

 

 

4 

Stowarzyszenie SieChodzi – Amatorska 

Drużyna Nordic Walking 

ul. C.Skłodowskiej 28 

42-600 Tarnowskie Góry 

 

 

Turystyka i kije – bo tutaj się żyje! 

 

                  

                     Oferta kompletna 

 

 

4.200,- 



5 Stowarzyszenie „Góry Kultury” 

ul. Sienkiewicza 3 

42-600 Tarnowskie Góry 

IX Tarnogórski Integracyjny Piknik 

Rowerowy Osób Niepełnoprawnych 

 

                 Oferta kompletna 

 

16.550- 

6 Fundacja Popularyzacji Dziedzictwa 

„Kruszce Śląska” 

ul. Szarych Szeregów 17 

42-600 Tarnowskie Góry 

Opracowanie programu turystycznego na 

bazie istniejących w Tarnowskich Górach 

atrakcji krajobrazowych i architektonicznych 

w rejonie wybranych pól dawnej eksploatacji 

górniczej 

 

                  

                    Oferta kompletna 

 

 

4.420,- 

7 Stowarzyszenie Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym „Pomocna Dłoń” 

ul. Strzelców Bytomskich 7 

42-600 Tarnowskie Góry 

 

IV Tarnogórski Rajd Pieszo-Rowerowy 

               

                     Oferta kompletna 

 

2.150,- 

 

W związku z brakami formalnymi i różnego rodzaju omyłkami Komisja Konkursowa wzywa oferentów do uzupełnienia i poprawienia ofert w terminie 

do dnia 12.04.2018 r. do godz. 12 .00  dokonując stosownych korekt bezpośrednio na miejscu w Wydziale Kultury, Turystyki i Promocji Miasta, 

Ratusz, parter, pokój 6 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 pod względem merytorycznym. 

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Przewodniczący Komisji. 

                                                    

                                                                                                                                                                Przewodniczący Komisji Konkursowej 

                                                                                                                                                                                   Piotr Korab 


