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WYKAZ OFERT ODRZUCONYCH W OTWARTYM KONKURSIE OFERT
                                       na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie więzi międzypokoleniowych – Działajmy razem” w 2017 roku     

Lp. Nazwa oferenta Tytuł oferty Przyczyny odrzucenia oferty

1. Krakowski Klub Karate Tradycyjnego, 
al. Grottgera 3/42, 30-035 Kraków

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 
pn.: „Wspieranie więzi międzypokoleniowych - Działajmy 

razem” w 2017 roku. Wspieranie więzi 
międzypokoleniowych - Działajmy razem. 

Oferta nie spełnia wymogów formalnych:
 działalność statutowa oferenta niezgodna z rodzajem zadania 
publicznego ogłoszonego w otwartym konkursie ofert; projekt 
obejmuje również grupę wiekową poniżej gimnazjum, co jest 
niezgodne z pozostałymi warunkami konkursu (niewłaściwy 

zakres zadania).   

2. Fundacja Nieskończone Możliwości, 
ul. Rydygiera 29/21, 30-695 Kraków

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 
pn.: „Wspieranie więzi międzypokoleniowych - Działajmy 

razem” w 2017 roku. Garderoba doświadczeń.

Oferta nie spełnia wymogów merytorycznych: 
oferta nie otrzymała wymaganej liczby co najmniej 30 pkt, 

podczas oceny merytorycznej.

3. Fundacja Uskrzydleni Wiekiem, 
ul. Rusznikarska 12a/10, 31-261 Kraków

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 
pn.: „Wspieranie więzi międzypokoleniowych - Działajmy 
razem” w 2017 roku. Nasze Planetarium. Wolontariat 

szkolny wsparty wolontariatem seniorów. 

Oferta nie spełnia wymogów merytorycznych: 
oferta nie otrzymała wymaganej liczby co najmniej 30 pkt, 

podczas oceny merytorycznej.

4. Samodzielne Koło Terenowe nr 37 STO, 
os. Dywizjonu 303 35-35a, 31-874 Kraków

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania 
publicznego pn.: „Wspieranie więzi 

międzypokoleniowych - Działajmy razem” 
w 2017 roku. 

Oferta nie spełnia wymogów formalnych: 
oferta została złożona po terminie, brak możliwości weryfikacji 

osoby podpisanej pod ofertą (podpis nieczytelny). 

5. Klub Żeglarski Horn Kraków
ul. Wężyka 11a/30, 31-580 Kraków

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 
pn.: „Wspieranie więzi międzypokoleniowych - Działajmy 

razem” w 2017 roku. Seniorzy i młodzi - żagle łączą 
pokolenia.

Oferta nie spełnia wymogów formalnych: 
działalność statutowa oferenta niezgodna z rodzajem zadania 
publicznego ogłoszonego w otwartym konkursie ofert; projekt 
obejmuje również grupę wiekową poniżej gimnazjum, co jest 
niezgodne z pozostałymi warunkami konkursu (niewłaściwy 

zakres zadania).   


