Zestawienie ofert złożonych na otwarty konkurs ofert nr 12/2010 pn. „Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki”
posiadających uchybienia formalne możliwe do uzupełnienia do dnia 11.02.2010 r.
Na podstawie rozdz. VI ust. 4 Regulaminu konkursu stanowiącego załącznik nr 12 do uchwały nr 90/1571/09 Zarządu Województwa Kujawsko‐
Pomorskiego z dnia 03.12.2009 r.

L.p.

Nazwa i siedziba oferenta

1

Chorągiew Kujawsko‐Pomorska
Hufiec Aleksandrów Kujawski

2

Kujawsko‐Pomorski Związek Kajakowy w 55 Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Brdzie Brak
dokumentu
potwierdzającego
Bydgoszczy
im. Marii Okołów Podhorskiej
wytypowanie przez zarząd jednego z jego
członków do składania wraz z prezesem
oświadczeń woli w sprawach majątkowych
Parafia Rzymsko‐Katolicka p.w. Św. Poznawanie i odkrywanie walorów Borów Brak dokumentu rejestrowego z podaniem
Maksymiliana M. Kolbego w Suchej na Tucholskich
nazwy oferenta, siedziby, adresu, wskazania
Pomorzu
osoby upoważnionej do reprezentacji. Brak
potwierdzenia za zgodność z oryginałem
kserokopii mianowania proboszcza parafii w
Suchej, dokumentu o powołaniu parafialnego
zespołu Caritas i statutu parafialnego zespołu
Caritas przy parafii św. M. Kolbego. Brak
oświadczenia
o
korzystaniu
albo
niekorzystaniu ze środków publicznych w
2009 r.
Stowarzyszenie na Rzecz Młodych Gminy W kajaku i na rowerze poznajemy nasz region
Brak wypisu z KRS
Bobrowo „Horyzont” w Bobrowie

3

4

Nazwa zadania
ZHP IV Rajd Hufca „Śladami Wielkich Ludzi Kujaw”

Uwagi
Brak sprawozdania finansowego (bilans,
rachunek zysków i strat, informacja
dodatkowa)

5

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Poznajemy walory krajoznawcze województwa Brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem
Osób Niepełnosprawnych „Warzynek” w kujawsko‐pomorskiego
na wszystkich kserokopiach stanowiących
Gniewkowie
załączniki do oferty

6

Stowarzyszenie
Sportowe
Niepełnosprawnych „Eurointegracja” we
Włocławku
Szkoła Podstawowa w Baruchowie

7

Organizacja rajdów pieszych i rowerowych
oraz imprez o charakterze turystycznym dla
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
„Jak przyjemnie być turystą”

8

Towarzystwo Rozwoju Regionalnego Od tej pory ruszaj w Bory
„Promocja Borów Tucholskich” w Tucholi

9

Włocławska Informacja Turystyczna we „Dwudniowy
rajd
Włocławku
Chopinowskim”

10

Brak dokumentu potwierdzającego nazwisko
i stanowisko osoby upoważnionej do
składania oświadczeń woli
Brak dokumentu wystawionego przez organ
prowadzący zawierającego nazwę oferenta,
siedzibę, adres oraz osobę upoważnioną do
reprezentacji
Brak dokumentu potwierdzającego nazwisko
osoby pełniącej funkcję dyrektora biura

rowerowy

szlakiem Brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem
przez osobę upoważnioną uchwały Rady
Miasta Włocławek ws. utworzenia jednostki
budżetowej
pn.
WIT,
statutu
i
pełnomocnictwa
Zespół Szkół nr 3 im. M. Grzegorzewskiej Mój region‐ miejsca, które warto zwiedzić
Brak dokumentu wystawionego przez organ
we Włocławku
prowadzący zawierającego: nazwę, oferenta,
siedzibę, adres, osobę upoważnioną do
reprezentacji

Niezłożenie poprawek do uchybień formalnych spowoduje, iż oferta nie będzie podlegała ocenie merytorycznej i nie zostanie przedstawiona
Zarządowi Województwa do dofinansowania.
Dokumentację uzupełniającą należy dostarczyć do dnia 11.02.2010 r. na adres:
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Wydział Turystyki
Pl. Teatralny 2
87‐100 Toruń
Do korespondencji proszę dołączyć nr konkursu i nazwę własną zadania publicznego.
Sprawę prowadzi:
Marek Wiśniewski, tel. 56‐62‐18‐399

