
 

Braki formalne ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych 

 w 2023r. przez organizacje pozarządowe, które podlegają uzupełnieniu 

 

W dniu 28 grudnia 2022r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej 

przez Zarząd Powiatu Wągrowieckiego w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań zleconych przez Powiat Wągrowiecki w 2023r., na którym dokonano oceny 

formalnej złożonych ofert z zakresu: 

1) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

4) turystyki i krajoznawstwa; 

5) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy; 

6) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

8) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

9) porządku i bezpieczeństwa publicznego; 

10) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej; 

11) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 

12) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 

13) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

 

Nazwa oferenta oraz braki podlegające uzupełnieniu: 

 

1. Fundacja „Dobro Wraca” 

 w przypadku osób niedysponujących pieczątkami imiennymi, powinny podpisywać się one 

pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji, której brakuje  

w złożonych ofertach, 

 zgodnie z KRS do oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch 

członków zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa. 

 

2. Stowarzyszenie Calcio Wągrowiec  

 oferty nie zostały podpisane przez osoby reprezentujące stowarzyszenie, 

 brak poświadczenia za zgodność z oryginałem przy statucie stowarzyszenia, każda strona 

powinna być opatrzona w datę, pieczątkę za zgodność z oryginałem oraz podpis osób 

upoważnionych. 

 

3. Fundacja Teraz Wy 

 brak poświadczenia za zgodność z oryginałem przy statucie fundacji, każda strona powinna 

być opatrzona w datę, pieczątkę za zgodność z oryginałem oraz podpis osób upoważnionych. 

Oferent jest zobowiązany do uzupełnienia braków formalnych w nieprzekraczalnym terminie 5 dni 

roboczych następujących po dniu zamieszczenia informacji o brakach formalnych  

w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń 

Starostwa Powiatowego w Wągrowcu tj. do dnia 05 stycznia 2023r.  

Brakujące dokumenty prosimy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu,  

ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec. 

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej 

              Michał Piechocki 


