
Toruń, 01.02.2018 r. 

 
Oferty zawierające błędy formalne podlegające uzupełnieniu – konkurs ofert nr 11/2018 

 

Lp. 
Nr 

oferty 
Nazwa oferenta  Nazwa zadania Błędny formalne  

1 26 

Oddział PTTK przy Klubie 

Inspektoratu Wsparcia Sił 

Zbrojnych 

Odnowienie szlaku pieszego KP-4051z 

Bydgoszcz - Świecie 

Brak jednoznacznego wskazania, czy ofertę podpisała właściwa osoba 

uprawniona do reprezentacji (dotyczy funkcji prezesa) 

2 636 
Fundacja Hodowców Polskiej 

Białej Gęsi 
Kujawsko- Pomorskie smakuje 

1) oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do 

reprezentacji (wymagany jest oryginał);  

2) do oferty nie zostały załączone wymagane załączniki w postaci 

umowy partnerskiej lub listu intencyjnego lub oświadczenia partnera 

zadania;  

3) kopie dokumentów nie są poświadczone przez osobę uprawnioną 

do reprezentacji (dotyczy: statutu, wniosku o zmianę danych w KRS, 

uchwały o zmianie statutu nr 1/01/2018) 

3 686 
Fundacja Artystyczno-eventowa  

Fantazmat  
Świętojański Rajd Rowerowy 

Do oferty nie zostały załączone wymagane załączniki w postaci 

umowy partnerskiej lub listu intencyjnego lub oświadczenia partnera 

zadania 

4 833 
Inowrocławska Lokalna 

Organizacja Turystyczna 

Poznajemy zakaMarki Kujawsko-

Pomorskich konstelacji dobrych miejsc  

1) oferta nie została podpisana przez osoby uprawnione do 

reprezentacji;  

2) do oferty nie został załączony wymagany załącznik w postaci 

pełnomocnictwa do reprezentacji oferenta 

 

Oceny formalnej ofert dokonano na podstawie Karty oceny zadania – tryb konkursowy, stanowiącej załącznik nr 2 do załącznika  

do uchwały nr 47/2132/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. 

Na podstawie rozdziału VI ust. 4 Regulaminu otwartego konkursu ofert nr 11/2018, stanowiącego załącznik nr 11 do uchwały  

nr 49/2220/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. Oferenci mają możliwość uzupełnienia uchybień 

formalnych w terminie 7 dni od dnia publikacji niniejszego wykazu ofert. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dokumenty można składać osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym  

lub przesłać pocztą/kurierem.W przypadku braku usunięcia uchybień formalnych w wymaganym terminie oferta nie będzie rozpatrywana. 

Termin dostarczenia dokumentów upływa dnia 8 lutego 2018 r.  

Kontakt z pracownikiem Departamentu Sportu i Turystyki ws. konkursu ofert: Marek Wiśniewski, tel. 56 62 18 453. 

 


