
Lp. Nr oferty Nazwa Oferenta Powiat Nazwa zadania

Koszt 

całkowity 

zadania

Wysokość 

wnioskowane

j dotacji

Wysokość 

przyznanej 

dotacji

Udział 

przyznanej 

dotacji w 

pierwotnym 

całkowitym 

koszcie 

zadania 

określonym w 

ofercie w %

Suma 

punktów
Uwagi

1

SZ-

IV.I.614.2.1

3.2016

Fundacja Ekspert 

Kujawy

Powiat 

inowrocławski 

Wsparcie finansowe w 

postaci dofinansowania 

wkładu własnego na 

realizację zadania 

publicznego, projektu 

finansowanego z funduszu 

zewnętrznego EKOhype - 

głośno o ekologii! przez 

Samorząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego.

50000,00 6000,00 6000,00 12 25

2

SZ-

IV.I.614.2.1

4.2016

"Stowarzyszenie 

Dobrzyniacy"
Powiat rypiński

Wydawnictwo "Krajobraz 

ziemi dobrzyńskiej"
25000,00 5000,00 4000,00 16 22

 Uchwała Nr 41/1631/16

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 19 października 2016 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 13/2016 na na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2016 - 2018 dotyczących 

działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO DO PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH”



3

SZ-

IV.I.614.2.1

5.2016

Międzynarodowe 

Centrum 

Zarządzania 

Informacją ICIMSS

m.Toruń
Poprzez przeszłość w 

przyszłość
95782,50 3660,00 x x x

Oferta nie spełnia wymogów 

formalnych. Oferta nie stanowi 

odpowiedzi na przedmiotowy konkurs 

(zgodnie z Regulaminem konkursu nr 

13/2016, rozdz. IV, pkt 6). Oferent 

nie udokumentował faktu, iż ma 

przyznaną dotację z funduszy 

zewnętrznych (lub że jest w trakcie 

ubiegania się o nią) na realizację 

zadania pt. "Poprzez przeszłość w 

przyszłość"

4

SZ-

IV.I.614.2.1

6.2016

Stowarzyszenie 

Pomocy Osobom z 

Zespołem Aspergera 

ASPI

m.Bydgoszcz
JESTEM ASPI - I LUBIĘ 

TO!
15000,00

12000,00 (na 

rok 2016), 

3000,00 (na 

rok 2017)

x x x

Oferta nie spełnia wymogów 

formalnych. Oferta nie stanowi 

odpowiedzi na przedmiotowy konkurs 

(zgodnie z Regulaminem konkursu nr 

13/2016, rozdz. IV, pkt 6). Oferent w 

punkcie IV oferty, tzn. w kosztorysach 

na rok 2016 i 2017, w 

przewidywanych źródłach 

finansowania zadania publicznego 

oraz w finansowych środkach z innych 

źródeł publicznych - nie wykazał 

wkładu finansowego (że ma 

przyznaną dotację z funduszy 

zewnętrznych (lub że jest w trakcie 

ubiegania się o nią)) na realizację 

zadania pt. "JESTEM ASPI - I LUBIĘ 

TO!"


