
Wykaz ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2021  
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa  

w 2021 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

posiadających uchybienia formalne  

 
Zgodnie z  § 6 ust. 4 regulaminu otwartego konkursu ofert nr 1/2021 wskazane w poniższej tabeli 

uchybienia formalne są możliwe do usunięcia w terminie 7 dni od dnia ukazania się na stronie 

internetowej www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl wykazu ofert, tj. do 8 lutego 2021 r.  

W przypadku nieusunięcia wskazanych uchybień formalnych oferta nie będzie rozpatrywana.  

Kontakt: 

Marzanna Olszewska - m.olszewska@kujawsko-pomorskie.pl, tel.  883 353 692,    

Anna Wolak - a.jakubowska@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 571 293 076 

 

Uzupełnienie braków formalnych prosimy dokonać w wersji elektronicznej za pomocą generatora ofert 

Witkac.pl (załączniki powinny być w formacie pdf lub jpg).   

 

L.p. numer oferty Nazwa Oferenta Nazwa zadania UWAGI 

1. 
KN-
II.614.1.37.2021 

Klub Miłośników Starych 
Ciągników i Maszyn Rolniczych 
"Retro - Traktor" 

XIII Zlot i Wystawa 
Starych Ciągników i 
Maszyn Rolniczych 
Województwa 
Kujawsko-
Pomorskiego 

Nie załączono uchwały Zarządu upoważniającej   
wskazanych członków Zarządu do reprezentacji 
podmiotu zgodnie z zapisami w KRS 
organizacji.    

2. 
KN-
II.614.1.61.2021 

Nowoczesny Włocławek 

Ochrona i 
Upamiętnienie 
Dziedzictwa 
Kulinarnego Ziemi 
Kujawsko-
Dobrzyńskiej 

Brak dokumentu potwierdzającego status 
prawny Oferenta i umocowanie osób go 
reprezentujących (z podaniem nazwisk i funkcji 
osób upoważnionych do składania oświadczeń 
woli).   

3. 
KN-
II.614.1.79.2021 

Fundacja Europejskiej Akademii 
Sztuki 

28 Festiwal Muzyki 
Krajów Bałtyckich 
PROBALTICA 2021 
Języki Morza  

Brak podpisu osoby reprezentującej oferenta 
na oświadczeniu RODO i oświadczeniu, że 
organizacja realizując zadanie publiczne w 
trybie konkursowym będzie zapewniała 
minimalne wymagania służące zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami.  
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4. 
KN-
II.614.1.102.2021 

Stowarzyszenie Przyjaciół Orkiestry 
Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Aleksandrowie Kujawskim 

"Zdrowa Woda 
muzy doda" - czyli 
nie nadęty blues 
kujawski dęty  

Brak dokumentu potwierdzającego 
umocowanie osób go reprezentujących (z 
podaniem nazwisk i funkcji osób 
upoważnionych) do składania oświadczeń woli.   

5. 
KN-
II.614.1.108.2021 

Stowarzyszenie Dom Artysty 
Kroniki Filmowe - 
Pałace Dwory Zamki   

Skany dokumentów  (Potwierdzenie złożenia 
oferty oraz oświadczenia)  zostały podpisane 
w sposób nieczytelny przez jedną z osób  
reprezentującej oferenta. Brak podpisu drugiej 
osoby  upoważnionej  do  reprezentowania 
podmiotu na  oświadczeniu RODO  i 
oświadczeniu, że organizacja realizując zadanie 
publiczne w trybie konkursowym będzie 
zapewniała minimalne wymagania służące 
zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami. 

6. 
KN-
II.614.1.126.2021 

Toruńska Drużyna Wojów 
Słowiańskich "Dąb Pomorza" 

"Wrota czasu" czyli 
historia regionu za 
Krzyżaka, Szweda i 
Hallera 

Brak podpisu drugiej z upoważnionych osób do 
reprezentacji podmiotu na  oświadczeniu 
RODO  i oświadczeniu, że organizacja realizując 
zadanie publiczne w trybie konkursowym 
będzie zapewniała minimalne wymagania 
służące zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami.  

7. 
KN-
II.614.1.141.2021 

Stowarzyszenie Miłośników Gier i 
Fantastyki "Thorn", FUNDACJA 
OZYMANDIASZA 

Festiwal Fantastyki 
Copernicon 2021 

Brak dokumentu potwierdzającego 
upoważnienie do działania w imieniu oferenta 
w przypadku złożenia oferty wspólnej.  

 

 

Uwaga:  

Zestawienie nie zawiera ofert, które zawierają błędy formalne niepodlegające uzupełnieniu!  


