
załącznik nr 2 do zarządzenia 

Wykaz ofert, które nie otrzymały dotacji z powodu nieuzyskania minimalnej liczby punktów (30 pkt), złożonych do otwartego konkursu 
ofert na realizację w okresie pomiędzy 1 października 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.02.524.8.3.2017
Centrum Pomocy Prawnej 

im. Haliny Nieć 
ul. Krowoderska 11/7

31-141 Kraków

„Program Otwarty 
Kraków – projekty 

informacyjne i 
edukacyjne”

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

Komisja stwierdziła:
- zaplanowanie przez Oferenta finansowego i osobowego 
wkładu własnego na poziomie niewiele odbiegającym od 
minimalnego określonego w ogłoszeniu konkursowym w 
stosunku do innych złożonych ofert,
- zakres zaproponowanego zadania nieadekwatny do oczekiwań 
określonych w ogłoszeniu,
- wysokie koszty działań promocyjnych na fb,
- wysokie koszty obsługi merytorycznej zadania,
- nieuzyskanie przez ofertę wymaganego minimalnego progu 
punktowego (30 pkt)  koniecznego do uzyskania dotacji.
- liczba uzyskanych punktów -23

2. MS.02.524.8.4.2017 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:
- zaplanowanie przez Oferenta finansowego i osobowego 
wkładu własnego na poziomie niewiele odbiegającym od 
minimalnego określonego ogłoszeniu konkursowym w stosunku 
do innych złożonych ofert
- wysokie koszty osobowe (merytoryczne)
- nieuzyskanie przez ofertę wymaganego minimalnego progu 
punktowego (30 pkt)  koniecznego do uzyskania dotacji.
- liczba uzyskanych punktów - 28

3. MS.02.524.8.5.2017 Fundacja Współpracy 
Polsko-Ukraińskiej 

„U-Work”
Ul. Marii Skłodowskiej –

Curie 5/3 
31- 025 Kraków

„Program Otwarty 
Kraków – projekty 

informacyjne i 
edukacyjne”

„Wielokulturowi 
studenci Krakowa”

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

Komisja stwierdziła:
 - zaplanowanie przez Oferenta finansowego wkładu własnego 
na poziomie minimalnym określonym w ogłoszeniu 
konkursowym,
- w kosztorysie ujęto wydatki w znacznej części związane z 
doposażeniem biura Stowarzyszenia
- nieuzyskanie przez ofertę wymaganego minimalnego progu 
punktowego (30 pkt)  koniecznego do uzyskania dotacji.
- liczba uzyskanych punktów - 17


