
     Załącznik do zarządzenia Nr 
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia

 
Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych i merytorycznych określonych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację 

w okresie pomiędzy 1 czerwca a 31 grudnia 2017 roku zadania publicznego pn. „Program Otwarty Kraków – projekty informacyjne 
i edukacyjne”

l.p. Sygnatura oferty Nazwa oferenta(ów) Nazwa zadania Uwagi Komisji dotyczące 
oceny formalnej oferty

Uwagi Komisji dotyczące 
oceny merytorycznej 

oferty

1. MS.02.524.5.6.2017 Fundacja Wspierania Kultury i 
Języka Polskiego im. Mikołaja Reja 
ul. Nad Potokiem 20, 30-830 Kraków

„Program 
Otwarty Kraków 

– projekty 
informacyjne i 
edukacyjne”

Brak uwag. 
Oferta spełnia kryteria 
formalne określone 
w ogłoszeniu konkursowym.

Komisja stwierdziła:
- przekroczenie w kosztach 
obsługi zadania publicznego 
planowanych do pokrycia ze 
środków dotacyjnych (poz. 
8. II kosztorysu oferty) 
określonego w karcie oceny 
merytorycznej 
maksymalnego progu 15% 
kwoty wnioskowanej 
dotacji,
- zaplanowanie przez 
Oferentów finansowego 
wkładu własnego na 
poziomie minimalnym 
określonym w ogłoszeniu 
konkursowym,
- nieuzyskanie przez ofertę 
wymaganego minimalnego 
progu punktowego (30 pkt)  
koniecznego do uzyskania 
dotacji.



2. MS.02.524.5.8.2017
Fundacja „Trasa dla Bobasa”

(oferent nr I)
ul. Stanisławskiego 20/2, 

31-307 Kraków

Stowarzyszenie Wschodnia 
Perspektywa

(Oferent nr II)
ul. Oboźna 11a lok. 29 30-011 Kraków

„Program 
Otwarty Kraków 

– projekty 
informacyjne i 
edukacyjne”
„Zabawy z 

plecaka Bohdana 
kozaka”

Oferta nie spełnia wymogów 
formalnych określonych 
w ogłoszeniu konkursowym 
w poniższym zakresie:
- niezgodność pomiędzy 
działalnością statutową 
Oferenta nr I ujawnioną 
w KRS, a zakresem zadania 
publicznego w ogłoszonym 
konkursie ofert.

Oferta nie spełniła 
wymogów formalnych i nie 
została poddana ocenie 
merytorycznej.

3. MS.02.524.5.3.2017 Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny 
Nieć 

ul. Krowoderska 11/7 31-141 Kraków
„Program 

Otwarty Kraków 
– projekty 

informacyjne i 
edukacyjne”

Oferta nie spełnia wymogów 
formalnych określonych 
w ogłoszeniu konkursowym 
w poniższym zakresie:
- niezgodność pomiędzy 
działalnością statutową 
Oferenta ujawnioną 
w KRS, a zakresem zadania 
publicznego w ogłoszonym 
konkursie ofert

Oferta nie spełniła wymogów 
formalnych i nie została 
poddana ocenie 
merytorycznej

4. MS.02.524.5.2.2017 Stowarzyszenie INTERKULTURALNI, 
ul. Lwowska 2a/48

30-548 Kraków

„Program 
Otwarty Kraków 

– projekty 
informacyjne i 
edukacyjne”

Brak uwag. 
Oferta spełnia kryteria 
formalne określone 
w ogłoszeniu konkursowym.

Komisja stwierdziła:
 - zaplanowanie przez 
Oferentów finansowego 
wkładu własnego na 
poziomie minimalnym 
określonym w ogłoszeniu 
konkursowym,
- W pozycjach I.22, II.4 
kosztorysu nie wprowadzono 
kosztów wolontariatu,
- nieuzyskanie przez ofertę 
wymaganego minimalnego 
progu punktowego (30 pkt)  



koniecznego do uzyskania 
dotacji.

5. MS.02.524.5.1.2017 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 
LEGA ARTIS

„Program 
Otwarty Kraków 

– projekty 
informacyjne i 
edukacyjne”

Kraków 
przyjazny 

imigrantom

Brak uwag. 
Oferta spełnia kryteria 
formalne określone 
w ogłoszeniu konkursowym.

Komisja stwierdziła:
- zaplanowanie przez 
Oferentów finansowego 
wkładu własnego na 
poziomie minimalnym 
określonym w ogłoszeniu 
konkursowym,
- brak stawki godzinowej 
pracy woluntarystycznej
- nieuzyskanie przez ofertę 
wymaganego minimalnego 
progu punktowego (30 pkt)  
koniecznego do uzyskania 
dotacji.

6. MS.02.524.5.5.2017 Stowarzyszenie Fragile 
ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków

„Program 
Otwarty Kraków 

– projekty 
informacyjne i 
edukacyjne”

Brak uwag. 
Oferta spełnia kryteria 
formalne określone 
w ogłoszeniu konkursowym.

Komisja stwierdziła:
- przekroczenie w kosztach 
obsługi zadania publicznego 
planowanych do pokrycia ze 
środków dotacyjnych (poz. 8. 
II kosztorysu oferty) 
określonego w karcie oceny 
merytorycznej 
maksymalnego progu 15% 
kwoty wnioskowanej dotacji,
- brak stawki godzinowej 
pracy wolontariuszy. 
- brak rekomendacji
-  nieuzyskanie przez ofertę 
wymaganego minimalnego 
progu punktowego (30 pkt)  
koniecznego do uzyskania 



dotacji.

7. MS.02.524.5.4.2017 Fundacja Eurointegracja
ul. Potebni 10/37, 30-537 Kraków

„Program 
Otwarty Kraków 

– projekty 
informacyjne i 
edukacyjne”

Brak uwag. 
Oferta spełnia kryteria 
formalne określone 
w ogłoszeniu konkursowym.

Komisja stwierdziła:
- zaplanowanie przez 
Oferentów finansowego 
wkładu własnego na 
poziomie minimalnym 
określonym w ogłoszeniu 
konkursowym,
- stawka godzinowa pracy 
woluntarystycznej tj. 30 zł 
przekroczona
- niewielkie doświadczenie w 
organizacji projektów o 
podobnym charakterze
-  nieuzyskanie przez ofertę 
wymaganego minimalnego 
progu punktowego (30 pkt)  
koniecznego do uzyskania 
dotacji.



8. MS.02.524.5.7.2017 Fundacja Understanding
ul. Tarnowskiego 6/1, 30-528 Kraków

„Program 
Otwarty Kraków 

– projekty 
informacyjne i 
edukacyjne”

Brak uwag. 
Oferta spełnia kryteria 
formalne określone 
w ogłoszeniu konkursowym.

Komisja stwierdziła:
- brak uzasadnienia zakupu 
wykazanego w kalkulacji 
przewidywanych kosztów 
poz. I 13. 
- brak rekomendacji
- nieuzyskanie przez ofertę 
wymaganego minimalnego 
progu punktowego (30 pkt)  
koniecznego do uzyskania 
dotacji.


