
Załącznik do zarządzenia    Prezydenta Miasta Krakowa  z dnia

Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych i merytorycznych określonych w II etapie, ogłoszonego w dniu 4 czerwca 2018 r., 
otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2018 zadania publicznego w formie wsparcia pn. „Fundusz wkładu własnego” 
w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych lub działalności na rzecz organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1–32a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.

l.p. Sygnatura oferty Nazwa i adres 
oferenta

Tytuł zadania 
publicznego

Uwagi dotyczące oceny 
formalnej oferty

Uwagi dotyczące oceny merytorycznej 
oferty

1. MS.02.524.9.2.7.2018

Stowarzyszenie Rodziców 
i Przyjaciół Dzieci 

z Zespołem DOWNA 
Tęcza w Krakowie, 

os. Wandy 23, 
31-907 Kraków

„Wkład własny- projekt 
Czas na aktywność II” Oferta spełnia wymogi formalne

Kryterium 1 :
W ofercie nie sprecyzowano: istnienia wewnętrznej 
struktury zarządzania odpowiedniej do wielkości 
organizacji, jej etosu, celów i funkcji jak 
i wdrożonej normy jakości. Do oferty nie załączono 
posiadanych certyfikatów i udokumentowanego 
doświadczenia w realizacji podobnych projektów.
Kryterium 2a:
W kalkulacji przewidywanych kosztów oferty 
wykazano koszty, które poniesie planowana do 
powołania spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością SPOŁECZNA 21., która nie 
jest wskazana jako podmiot współrealizujący 
projekt. Zaplanowane koszty ponoszone przez 
SPOŁECZNA 21. Sp. z o.o. stanowią 83,33% 
całości kosztów realizacji projektu. W otwartych 
konkursach ofert dotację otrzymuje i rozlicza 
podmiot wskazany w ofercie i umowie dotacyjnej. 
Sprawozdanie z realizacji zadania obejmuje całość 
nakładów poniesionych przez Zleceniobiorcę 



potwierdzonych dokumentami finansowymi 
wystawionymi na niego.
Kryterium 3a:
Oferta zawiera działania, które zgodnie z kalkulacją 
przewidywanych kosztów poniesie planowana do 
powołania spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością SPOŁECZNA 21, która nie jest 
wskazana jako podmiot współrealizujący projekt. 
Zaplanowane koszty ponoszone przez 
SPOŁECZNA 21. Sp. z o.o. stanowią 83,33% 
całości kosztów realizacji projektu. W otwartych 
konkursach ofert dotację otrzymuje i rozlicza 
podmiot wskazany w ofercie i umowie dotacyjnej. 
Sprawozdanie z realizacji zadania obejmuje całość 
nakładów poniesionych przez Zleceniobiorcę 
potwierdzonych dokumentami finansowymi 
wystawionymi na niego.
Kryterium 5:
W ofercie nieprecyzyjnie określono liczbę i rodzaj 
zrealizowanych w latach 2014-2018 zadań 
publicznych. Do oferty nie załączono opinii 
i rekomendacji instytucji i podmiotów 
udzielających dotacji na zrealizowane projekty.
Oferta otrzymała 17 pkt - Minimalna liczba 
punktów konieczna do otrzymania dotacji = 20 
pkt

2. MS.02.524.9.2.8.2018

Dzieło Pomocy Św. Ojca 
Pio z siedzibą w Krakowie, 

ul. Loretańska 11, 
31-114 Kraków

„Prowadzenie działań 
aktywizujących 

skierowanych do osób 
bezdomnych”

Oferta spełnia wymogi formalne

Kryterium 1:
W ofercie nie sprecyzowano: istnienia wewnętrznej 
struktury zarządzania odpowiedniej do wielkości 
organizacji, jej etosu, celów i funkcji jak 
i wdrożonej normy jakości. Do oferty nie załączono 
posiadanych certyfikatów
Kryterium 2a:
Oferta zawiera działania (indywidualne wsparcie 
psychoterapeutyczne) m.in. dla uczestników 
projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej dla 
osób bezdomnych…” w którym to również taką 
pomoc mają zapewnioną- pkt IV. 1 oferty dot. 
„CIS”. Zadanie dotyczące prowadzenia „Centrum 



Integracji Społecznej…”, wspierane jest ze 
środków finansowych Gminy Miejskiej Kraków 
zgodnie z umową dotacyjną zawartą w dniu 
30 czerwca 2017 r. Gmina Miejska Kraków nie 
może wspierać finansowo realizacji różnych 
projektów, w których powielają się te same 
działania dla tych samych odbiorców.  
Kryterium 3a:
Oferta zawiera działania (indywidualne wsparcie 
psychoterapeutyczne) m.in. dla uczestników 
projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej dla 
osób bezdomnych…”, w którym to również taką 
pomoc mają zapewnioną- pkt IV. 1 oferty dot. 
„CIS”. Zadanie dotyczące prowadzenia „Centrum 
Integracji Społecznej…”, wspierane jest ze 
środków finansowych Gminy Miejskiej Kraków 
zgodnie z umową dotacyjną zawartą w dniu 
30 czerwca 2017 r. Gmina Miejska Kraków nie 
może wspierać finansowo realizacji różnych 
projektów, w których powielają się te same 
działania dla tych samych odbiorców.
Oferta otrzymała 18 pkt - Minimalna liczba 
punktów konieczna do otrzymania dotacji = 20 
pkt

3. MS.02.524.9.2.9.2018

Fundacja Hipoterapia – Na 
Rzecz Rehabilitacji Dzieci 

Niepełnosprawnych, 
ul. Dunajewskiego 5/29, 

31-133 Kraków

„Wkład własny do projektu 
dotyczącego rewitalizacji 

zespołu zabytkowej zieleni 
fortecznej przy Forcie 

nr 52 ½ „SKOTNIKI” S 
Sidzina przy 

ul. Kozienickiej 33 
w Krakowie”

Oferta nie spełnia wymogów 
formalnych: oferta nie została 
złożona w wersji papierowej, 
wygenerowanej przez system 
informatyczny NAWIKUS, oferta nie 
została podpisana przez osoby do 
tego upoważnione, zgodnie 
z zapisami KRS.


