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Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ogłoszonego w
dn. 14 kwietnia br. na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji kolonii letnich
dla dzieci z terenu gminy Kołbaskowo, zostało przyznane dofinansowanie organizacji pn.
Towarzystwo "Nasze Szwederowo" z siedzibą ul. Nowodworska 251106, 85-120 Bydgoszcz,
Ocena oferty:
- ilość miejsc: 50 - punktacja 92,
- ilość dni w turnusie: 14 - punktacja 100,
- kwota dofinansowania na 1 dziecko: 750,00 zł - punktacja 92,
- program i oferowane warunki: 100 pkt.
Łącznie: 384 pkt
Uzasadnienie wyboru - o wyborze oferty przesądza bardzo ciekawy program wypoczynku
łączący profilaktykę i aktywny wypoczynek, poza tym miejsce wyjazdu, naj dłuższa ilość dni
w turnusie i korzystna ilość miejsc. W związku z powyższym komisja konkursowa
zawnioskowała o przyjęcie ww. oferty z przyznaniem dofinansowania w wnioskowanej
kwocie tj. 37.500,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych 001100).
Na ogłoszony konkurs wpłynęło łącznie 3 oferty. Pozostałe oferty przedstawiały SIę
następująco:
1) Oferta nr l złożona przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw OświatowoWychowawczych im. Teresy Kras z siedzibą ul. Fabryczna 15, 20-301 Lublin,
Ocena oferty:
- ilość miejsc: 54 - punktacja lOO,
- ilość dni w turnusie: 12 - punktacja 85,
- kwota dofinansowania na 1 dziecko: 694,44 zł - punktacja 100,
- program, miejsce i oferowane warunki: 80 pkt.
Łącznie: 365 pkt
2) Oferta Nr 3 złożona przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze Organizacja
Pożytku Publicznego z siedzibą ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra.
Ocena oferty:
- ilość miejsc: 44 - punktacja 81,
- ilość dni w turnusie: 12 - punktacja 85,
- kwota dofinansowania na 1 dziecko: 852,27 zł- punktacja 81,
- program, miejsce i oferowane warunki: 80 pkt.
Łącznie: 327 pkt
Dziękuję wszystkim oferentom za udział w postępowaniu. Wszelkich informacji
związanych z podpisaniem umowy udziela pani Aniela Szerszeń nr tel (091) 311 95 21.
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Otrzymują:
l. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych
im. Teresy Kras ul.
Fabryczna 15,20-301 Lublin,
2. Towarzystwo "Nasze Szwederowo" ul. Nowodworska 25/106,85-120 Bydgoszcz,
3. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze Organizacja Pożytku Publicznego ul. Podgórna 50, 65246 Zielona Góra,
4. ad/a.

