
 
WYKAZ OFERT   

złoŜonych na otwarty konkurs  ofert nr 1/2012 
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu 

województwa w latach 2012-2014 zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  
i dziedzictwa narodowego posiadających uchybienia formalne  

 
Wskazane w tabeli uchybienia formalne są moŜliwe do usunięcia   

do dnia  17 lutego 2012 r.  
(liczy się data dostarczenia do Urzędu Marszałkowskiego) 

 
 

L.p. Nr Oferty  NAZWA OFERENTA  NAZWA ZADANIA  UWAGI  

1. 10/1/2012 

Chorągiew 
Kujawsko-
Pomorska ZHP 
Hufiec  Świecie-
Powiat  

Zlot Hufca Świecie - Powiat 
"Kierunek Grunwald"  nieaktualne pełnomocnictwo  

2. 19/1/2012 
Fundacja "Chcę 
poznać moją wieś" 
w Mukrzu  

Bębnimy, lepimy, gramy - w 
Mukrzu warsztaty mamy  

kopia odpisu  z KRS-u nie została 
poświadczona za zgodność przez osoby 
uprawnione do reprezentacji podmiotu  

3. 21/1/2012 

Fundacja 
"Pomarańczowy 
Cylinder"  w 
Toruniu  

Miasto, masa, marzenia do oferty nie załączono odpisu z KRS 

4. 22/1/2012 Fundacja "Pro 
Theatro" w Toruniu  

Grupa teatralna Fundacji "Pro 
Theatro" na 
Międzynarodowym Festiwalu 
Teatrów  Amatorskich 

kopia odpisu z KRS-u nie została 
poświadczona za zgodność  przez osobę 
uprawnioną do reprezentacji  

5. 23/1/2012 
Fundacja 
"Rozwijać Talenty" 
w Chełmnie 

Kształtowanie Otoczenia-
Dekoracyjne Formy UŜytkowe 

do oferty zamiast odpisu z KRS-u załączono 
kopię Postanowienie z 19.03.2010 r., 
uniemoŜliwiającą dokonanie oceny 
zgodności celów statutowych z dziedziną 
konkursu,    brak poświadczenia za 
zgodność przez osoby uprawnione do 
reprezentacji podmiotu  

6. 34/1/2012 Fundacja Ars-Via w 
Toruniu  

Metamorfozy -pięć wystaw 
artysty Leszka Jana Kucza w 
25 lecie pracy twórczej 

kopia odpisu  z KRS-u nie została 
poświadczona za zgodność przez osobę 
uprawnioną do reprezentacji podmiotu  



7. 39/1/2012 

Fundacja Dla 
Uniwersytetu 
Kazimierza 
Wielkiego w 
Bydgoszczy 

"Kultura pamięci - materiały i 
szkice "- publikacja ksiąŜki 

kopia odpisu z KRS-u nie została 
poświadczona za zgodność przez drugą z 
osób uprawnionych do reprezentacji 
pomiotu, nieczytelny podpis pod ofertą 
jednej z osób uprawnionych do 
reprezentacji podmiotu   

8. 40/1/2012 

Fundacja Dla 
Uniwersytetu 
Kazimierza 
Wielkiego w 
Bydgoszczy 

Spotkania Filmowe w 
Ostromecku 

kopia odpisu z KRS-u nie została 
poświadczona za zgodność przez drugą z 
osób uprawnionych do reprezentacji 
pomiotu, nieczytelny podpis pod ofertą 
jednej z osób uprawnionych  do 
reprezentacji podmiotu 

9. 58/1/2012 Fundacja Miasto 
Projekt  w Toruniu  Altergrawitacja 2012 

oferta nie została podpisana przez drugą z 
osób uprawnionych do reprezentacji 
podmiotu  

10. 70/1/2012 

Fundacja Rozwoju i 
Aktywności 
Twórczej "Les 
Artes" w Toruniu  

AutografExpo 2012 

kopia odpisu  z KRS-u  nie  została 
potwierdzona za zgodność przez osoby 
uprawnione do reprezentacji podmiotu, 
oferta nie została podpisana przez drugą z 
osób uprawnionych do reprezentacji 
podmiotu  

11. 84/1/2012 

Katolickie 
Stowarzyszenie 
"Civitas Christiana" 
w Toruniu   

Anielskie Spotkania-VII 
edycja 

kopia pełnomocnictwa nie została 
potwierdzona za zgodność przez osobę 
uprawnioną  

12. 94/1/2012 
Ochotnicza StraŜ 
PoŜarna w 
RaciąŜku   

Festiwal Rock Hill 

do oferty załączono Postanowienie zamiast 
odpisu z KRS-u wypisu, które nie zawiera 
danych o reprezentacji podmiotu i celach 
statutowych  

13. 96/1/2012 

Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie 
Seniora Klub 
Seniora "Kujawy 
Bachorne Nowe"  w 
Osięcinach  

Z obrzędami kujawskimi w 
Polskę  

kopia odpisu z KRS-u nie została 
poświadczona za  zgodność przez drugą z 
osób uprawnionych do reprezentacji 
podmiotu  

14. 97/1/2012 
Ośrodek Działań 
Kulturowych "Las" 
w Bydgoszczy  

"Sound Design Academy" 
kopia odpisu z KRS-u nie została 
poświadczona za zgodność przez drugą z 
osób uprawnionych  

15. 103/1/2012 

Polski Związek 
Chórów i Orkiestr  
Oddział  w 
Bydgoszczy  

Wojewódzki Konkurs Chórów 
Orkiestr o Puchar Marszałka 
Województwa Kujawsko-
Pomorskiego  

skan pełnomocnictwa nie został 
poświadczony za zgodność przez osoby 
uprawnione do reprezentacji podmiotu, 
nieczytelne podpisy za zgodność  na  kopi 
drugiego pełnomocnictwa   



16. 105/1/2012 

Polski Związek 
Niewidomych 
Okręg Kujawsko-
Pomorski   Koło 
Powiatowe w 
Bydgoszczy  

MoŜe zobaczymy, morza 
posłuchamy 

kopia odpisu z KRS-u podpisana za 
zgodność przez jedną z osób 
nieuprawnionych,   

17. 106/1/2012 

Polskie 
Stowarzyszenie 
Carillonowe w 
Gdańsku  

Festiwal Tour de Carillon 
2012  

oferta nie została podpisana przez osoby  
uprawnione do reprezentacji  podmiotu 
(skan podpisów)   

18. 114/1/2012 

Społeczny Komitet 
Budowy Szkoły 
Pomnika Jana 
Pawła II w 
Bydgoszczy  

"Ocalić od zapomnienia - 
historia i współczesność 
bydgoskiego  szlaku 
wodnego"  

nieczytelny podpis jednej z  osób 
uprawnionych  do reprezentacji podmiotu 
pod ofertą, nieczytelny podpis osoby 
poświadczającej  za zgodność kopię  odpisu 
z KRS-u,  

19. 119/1/2012 

Stowarzyszenie  na 
Rzecz Rozwoju 
Gminy Dobre 
"Promyk Nadziei"   

Powstanie styczniowe naszym 
dziedzictwem 

kopia odpisu z KRS-u nie została 
poświadczona za zgodność przez drugą z 
osób uprawnionych do reprezentacji 
podmiotu  

20. 125/1/2012 

Stowarzyszenie 
Artystyczne 
"Amaltea" w 
Lubieniu 
Kujawskim 

Wiosenne warsztaty teatralne 
załączono nieaktualny odpis z KRS-u (brak 
moŜliwości identyfikacji drugiej z osób 
uprawnionych do reprezentacji podmiotu)    

21. 134/1/2012 
Stowarzyszenie 
Dziedzictwo 
Torunia 

Wydanie ksiąŜki 
popularnonaukowej pt. 
Rodzina Mikołaja Kopernika  

do oferty zamiast odpisu z KRS-u  
załączono Postanowienie, które nie zawiera 
danych o reprezentacji podmiotu i celach 
statutowych  

22. 138/1/2012 
Stowarzyszenie 
Fabryka Kultury w 
Golubiu-Dobrzyniu 

Z legendami przez czasy i 
krainy 

do oferty zamiast odpisu z KRS-u załączono 
Postanowienie, które nie zawiera danych o 
reprezentacji podmiotu i celach 
statutowych. Kopia Postanowienie nie 
została równieŜ poświadczona za zgodność 
przez osoby uprawnione do reprezentacji 
podmiotu  

23. 141/1/2012 
Stowarzyszenie 
Grupa Falco 2 w 
Lubiczu 

Galeria multimedialna - nowy 
sektor artystyczny 

nieczytelne podpisy osób poświadczających 
za zgodność kopie odpisu z KRS-u  

24. 142/1/212 
Stowarzyszenie 
Grupa Falco 2 w 
Lubiczu 

Chopin podróŜnik - 
przystanek kujawsko-
pomorskie 

nieczytelne podpisy osób poświadczających 
za zgodność kopie odpisu z KRS-u  



25. 143/1/2012 

Stowarzyszenie 
Inicjatyw 
kulturalnych 
"taRTak" 

Teatr w drodze. Zajęcia 
edukacji teatralnej dla dzieci 
z terenów wiejskich 
województwa kujawsko-
pomorskiego 

oferta nie została podpisana przez drugą z 
osób uprawnionych do reprezentacji 
podmiotu  

26. 144/1/2012 

Stowarzyszenie 
Inicjatyw 
kulturalnych 
"taRTak" w 
Toruniu  

Polski teatr alternatywny po 
1989 roku przez pryzmat 
Akademickich/Alternatywnych 
Spotkań Teatralnych Klamra 

nie załączono uchwały uprawniającej jedną 
z osób podpisanych pod ofertą do 
reprezentacji podmiotu  

27. 150/1/2012 

Stowarzyszenie 
Inicjatywa Dla 
Rozwoju Kujaw i 
Pomorza  w 
Bydgoszczy  

"Dni kultury mennonickiej"  

kopia odpisu  z KRS-u nie została 
poświadczona za zgodność przez drugą z 
osób uprawnionych do reprezentacji 
podmiotu  

28. 151/1/2012 

Stowarzyszenie 
Kulturalne "Chór 
Nauczycielski CON 
ANIMA"  w Toruniu  

Przygotowanie i udział w X 
Ogólnopolskim Przeglądzie 
Chórów Nauczycielskich w 
Ostrowie Wielkopolskim  

kopia odpisu  z KRS-u nie została 
poświadczona za zgodność przez drugą z 
osób uprawnionych do reprezentacji 
podmiotu, nieczytelny podpis pod ofertą 
jednej z osób uprawnionych do 
reprezentacji podmiotu  

29. 159/1/2012 

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa 
Działania 
"Podgrodzie 
Toruńskie" w Złej 
Wsi  

Z tradycją przez wieki 

kopia odpisu z KRS-u podpisana za 
zgodność przez osobę nieuprawnioną, ze 
względu na nieczytelność celów 
statutowych stowarzyszenia konieczne  
dostarczenie statutu   

30. 167/1/2012 

Stowarzyszenie 
Muzyczne "Chorus 
Culmensis" w 
Chełmnie   

Śladami Polaków na Ukrainie  

kopia odpisu z KRS-u nie została 
poświadczona za zgodność przez drugą z 
osób uprawnionych do reprezentacji 
podmiotu, nieczytelny podpis pod ofertą 
jednej z osób uprawnionych do 
reprezentacji podmiotu 

31. 173/1/2012 
Stowarzyszenie Na 
Rzecz Rozwoju 
Gminy Rypin 

Dobrzyński Jarmark 
Wielkanocny 

kopia odpisu z KRS-u nie została 
poświadczona za zgodność przez drugą z 
osób uprawnionych do reprezentacji 
podmiotu,  

32. 174/1/2012 
Stowarzyszenie Na 
Rzecz Rozwoju 
Gminy Rypin 

Aktywne sołectwo Sadłowo-
plener i warsztaty 

kopia odpisu z KRS-u nie została 
poświadczona za zgodność przez drugą z 
osób uprawnionych, 

33. 175/1/2012 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju 
Gminy Zakrzewo 
"RAZEM"  

"Akademia Sztuk 
Plastycznych" 

do oferty zamiast odpisu z KRS-u załączono 
Postanowienie, które nie zawiera danych o 
sposobie reprezentacji podmiotu i celach 
statutowych, nie załączono uchwały 
uprawniającej drugą z osób do 
reprezentacji podmiotu   



34. 179/1/2012 

Stowarzyszenie 
Naukowe 
Archeologów 
Polskich Oddział 
Kujawsko-
Pomorski w 
Bydgoszczy  

"OŜywienie kurhanu". 
Rewitalizacja megalitycznego 
grobowca w Złotowie 

oferta nie została podpisana przez drugą z 
osób uprawnionych do reprezentacji 
podmiotu,   

35. 180/1/2012 
Stowarzyszenie 
Omega w Brodnicy 

Muzyczny Camping (30 lat 
później) - wspomnienie  

oferta i kopia odpisu z KRS-u nie zostały 
podpisane przez drugą z osób 
uprawnionych do reprezentacji podmiotu,  

36. 188/1/2012 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Pałacu 
MłodzieŜy w 
Bydgoszczy  

XXXII Ogólnopolski Konkurs 
Chórów a Cappella Dzieci i 
MłodzieŜy  

kopia odpisu z KRS-u nie została podpisana 
przez drugą z osób uprawnionych do 
reprezentacji podmiotu  

37. 189/1/2012 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Pałacu 
MłodzieŜy w 
Bydgoszczy  

35.Bydgoskie Impresje 
Muzyczne - Międzynarodowe 
Spotkania Muzykującej 
MłodzieŜy  

kopia odpisu z KRS-u nie została podpisana 
przez drugą z osób uprawnionych do 
reprezentacji podmiotu  

38. 191/1/2012 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Wydziału 
Sztuk Pięknych 
UMK w Toruniu 

Katalog pt. Leonard Torwirt - 
malarz, konserwator 
towarzyszący czasowej 
wystawie monograficznej pod 
tym samym tytułem 

kopia odpisu z KRS-u nie została podpisana 
przez drugą z osób uprawnionych do 
reprezentacji podmiotu  

39. 194/1/2012 

Stowarzyszenie 
Rozwoju Inicjatyw  
activeXtreme w 
Inowrocławiu  

Pierwsze wyjście z garaŜu - 
Bitwa Kapel BeKa 

kopia odpisu z KRS-u nie została 
poświadczona za zgodność przez drugą z  
uprawnionych  osób do reprezentacji 
podmiotu  

40. 195/1/2012 

Stowarzyszenie 
Rozwoju Miasta i 
Gminy Piotrków 
Kujawski 

Historia i Tradycja Piotrkowa 
Kujawskiego i Okolic 

zgodnie z odpisem z KRS-u  podmiot winien 
być reprezentowany przez cały Zarząd tj. 7 
osób,  oferta i kopia odpisu z KRS-u 
powinna być  podpisana przez wszystkich 
członków Zarządu  

41. 196/1/2012 
Stowarzyszenie 
Rzeczpospolita 
Babska w Toruniu  

Instytut B61 - teraz kobiety 
nieczytelne podpisy osób poświadczających 
za zgodność kopię odpisu  z KRS-u  

42. 199/1/2012 

Stowarzyszenie 
Świętego Huberta 
w Golubiu-
Dobrzyniu  

Ocalić od zapomnienia - 
Miejsca pamięci narodowej   

kopia odpisu z KRS-u nie została 
poświadczona za zgodność przez drugą z 
osób uprawnionych do reprezentacji 
podmiotu  



43. 222/1/2012 

Towarzystwo 
Muzyczne im. I.J. 
Paderewskiego w 
Bydgoszczy  

IV Paderewski Piano 
Academy, mistrzowska szkoła 
letnia dla pianistów z 
orkiestrą  

oferta i kopia odpisu z KRS-u nie zostały 
podpisane  zgodnie ze sposobem 
reprezentacji Towarzystwa (brak podpisu 
głównej  księgowej Towarzystwa)   

44. 223/1/2012 

Towarzystwo na 
Rzecz Rozwoju Wsi 
Węgiersk i 
Marcinkowo 

Tropiąc Frycka 

do oferty zamiast odpisu z KRS-u załączono  
Postanowienie o dokonanych zmianach, nie 
zawierające danych o sposobie 
reprezentacji podmiotu oraz o działalności 
statutowej   

45. 224/1/2012 

Towarzystwo na 
Rzecz Rozwoju Wsi 
Węgiersk i 
Marcinkowo 

Z tańcem ludowym za pan 
brat  

do oferty zamiast odpisu z KRS-u załączono  
Postanowienie o dokonanych zmianach, nie 
zawierające danych o sposobie 
reprezentacji podmiotu oraz o działalności 
statutowej   

46. 245/1/2012 

Związek 
Kompozytorów 
Polskich - Oddział 
Kujawsko-
Pomorski w 
Bydgoszczy 

All'Ej! Kujawski Latający 
Festiwal Wyobraźni  

kopia odpisu z KRS-u oraz  pełnomocnictwo 
nie zostały podpisane za zgodność przez 
osoby uprawnione do reprezentacji 
podmiotu  

 
 
W przypadku nie usunięcia wskazanych  uchybień formalnych oferta nie będzie rozpatrywana  

 Uzupełnienia naleŜy dostarczyć na adres:   
 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
korespondencja : Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń 
osobiście: ul.. Jana 1/3,  87-100 Toruń;  pok.60a  

kontakt: Marzanna Olszewska  tel.  56 6462022  wew. 2500;  tel.  888353692   
m.olszewska@kujawsko-pomorskie.pl  

 
 


