PROTOKÓŁ NR D / 02 / IV/ 09
z dnia 17 marca 2009 roku.
W dniu 10.02.2009 roku został ogłoszony II OTWARTY KONKURS OFERT na wykonanie przez
organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań
publicznych pod nazwą:
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Na realizację zadań w tym obszarze przeznaczono środki finansowe w wysokości 133.000,00 zł.
Informację o konkursie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszono na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy oraz ogłoszono w lokalnej prasie.
Termin składania ofert określono do dnia 10. marca 2009 roku.
Na określone zadanie wpłynęło pięć ofert:
lp.

Nazwa oferenta

Kwota wnioskowana

1.

Trzebnickie Stowarzyszenie Sportowo -Rekreacyjne POLONIA

200.000,00

2.

Ludowy Klub Sportowy BŁYSK

3.

Stowarzyszenie Modelarzy Ziemi Trzebnickiej - PERKOZ

10.650,00

4.

Stowarzyszenie Modelarzy Ziemi Trzebnickiej - PERKOZ

3.250,00

5.

Uczniowski Powiatowy Klub Jeździecki GOZDAWA

9.000,00

3.000,00

Oferty zostały rozpatrzone pod względem formalnym i merytorycznym i po dokonaniu ich oceny wskazuję
oferentów:
lp.

Nazwa oferenta

Kwota przyznana

1.

Trzebnickie Stowarzyszenie Sportowo -Rekreacyjne POLONIA

120.000,00

2.

Ludowy Klub Sportowy BŁYSK

3.000,00

3.

Uczniowski Powiatowy Klub Jeździecki GOZDAWA

3.000,00

na realizatorów wyżej wymienionego zadania.
Uzasadnienie wyboru ofert:
Oferenci złożyli kompletne oferty zgodne z warunkami określonymi w ogłoszonym konkursie:
zgodny termin realizacji,
cele statutowe są zbieżne z zadaniami z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
dysponują odpowiednio przygotowaną kadrą do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu,
większość z oferentów była już wykonawcami zadań tożsamych w Gminie Trzebnica uzyskując
pozytywną opinię realizacji.
W wobec powyższego można uznać, że oferenci dają gwarancję rzetelnego oraz terminowego wykonywania
i rozliczenia się z powierzonego zadania, a środki finansowe wydatkowane będą w sposób celowy i
oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.
Pozostałe oferty nie zostały uwzględnione z uwagi na brak zasadności określonej w rozdziale VI
ogłoszonego konkursu, dotyczącego kryterium wyboru oferty.
-

Burmistrz
Marek Długozima

