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Protokół z oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert 

nr 2 na wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego 

ogłoszonym w dniu 9 stycznia 2019 r. 

 

I. Złożone oferty. 

Komisja Konkursowa w składzie: 

1. Katarzyna Krzywicka – przedstawiciel Centrum Kultury Gminy Jabłonna, 

przewodniczący Komisji Konkursowej. 

2. Iwona Podsiadły - przedstawiciel Urzędu Gminy Jabłonna,  – członek Komisji 

Konkursowej, 

3. Hubert Bryda – przedstawiciel Urzędu Gminy Jabłonna, członek Komisji 

Konkursowej, 

4. Monika Rulka – przedstawiciel Centrum Kultury Gminy Jabłonna – członek Komisji 

Konkursowej 

stwierdza, że w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych o charakterze pożytku publicznego ogłoszony w dniu 9 stycznia 2019 r. 

wpłynęło 3 oferty. 

 

Zadanie nr 1 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wpłynęło 2 

oferty: 

 

1. Fundacja Rozwoju i Aktywizacji Mieszkańców – „Artystyczne lato dla młodzieży”. 

2. Stowarzyszenie Czerwone Jabłuszko – „Smacznie, zdrowo na ludowo” 

 

Zadanie nr 2 Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie wpłynęła 1 

oferta:  

 

1. Fundacja Rozwoju i Aktywizacji Mieszkańców – „Rozwój na lepsze jutro”. 

 

II. Ocena formalna ofert. 

Oferta „Rozwój na lepsze jutro” spełniła wymogi formalne i przyjęta została do oceny 

merytorycznej. Oferty „Smacznie, zdrowo na ludowo” oraz „Artystyczne lato dla młodzieży” 

nie spełniły wymogów formalnych i na podstawie rozdziału VI, punkt 4 Ogłoszenia o 

konkursie ofert nr 2 na wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku 

publicznego ogłoszonym w dniu 9 stycznia 2019 r. oferenci zostali wezwani do uzupełnienia 

ofert. 

 

III. Ocena merytoryczna 

W dniu 7 lutego 2019 roku, po uzupełnieniu ofert przez oferentów, Komisja 

Konkursowa przeprowadziła ocenę merytoryczną. Wyniki oceny merytorycznej przedstawiają 

się następująco: 
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Zadanie nr 1 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

 

1. Fundacja Rozwoju i Aktywizacji Mieszkańców – „Artystyczne lato dla młodzieży” – 

75,75 pkt., 
2. Stowarzyszenie Czerwone Jabłuszko – „Smacznie, zdrowo na ludowo” – 72,50 pkt. 

 

Zadanie nr 2 Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie: 

 

1. Fundacja Rozwoju i Aktywizacji Mieszkańców – „Rozwój na lepsze jutro” 

– 75,75 pkt., 

 

 

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej Komisja Konkursowa przedkłada 

oferty pozytywnie zaopiniowane do realizacji: 

 

Zadanie nr 1 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

 

1. Fundacja Rozwoju i Aktywizacji Mieszkańców – „Artystyczne lato dla młodzieży” – 

64,5 pkt., -  proponowana kwota dotacji 4 720,00 zł, 
2. Stowarzyszenie Czerwone Jabłuszko – „Smacznie, zdrowo na ludowo” – 72,50 pkt. - 

proponowana kwota dotacji 2 280,00 zł. 

 

Zadanie nr 2 Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie: 

 

1. Fundacja Rozwoju i Aktywizacji Mieszkańców – „Rozwój na lepsze jutro”.– 75,75 

pkt., - proponowana kwota dotacji 2 700,00zł 
 

 

Podpisy członków Komisji konkursowej: 

 

1………………………………………… 

 

2………………………………………… 

 

3………………………………………… 

 

4………………………………………… 

 

   

   ZATWIERDZAM 

 Marcin Pastuszak 

Katarzyna Krzywicka 

Iwona Podsiadły 

Hubert Bryda 

Monika Rulka 


