Konkurs ofert nr 6/2015 - Zestawienie ofert z uchybieniami formalnymi do uzupełnienia
Lp.

Nazwa Oferenta

Nazwa zadania

Uchybienia formalne

Stowarzyszenie Pływackie
NEMO
Toruń

"Eliminacja zagrożeń związanych z
wykluczeniem Społecznym ,
wykorzystując zasoby
publiczne. Uczestnictwo w programie
nauki i doskonalenia pływania szansą
dla wszystkich,
a w szczególności dla osób ubogich z
Przedmieścia Bydgoskiego i
Chełmińskiego oraz
Wrzosów w Toruniu"

Oferta nieczytelnie podpisana

SZ.I.W.614.1.5.2015

Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Wsi Pruskie

"W Pruskich mieszkamy, lecz stolicę
znamy" - edukacyjne i krajoznawcze
cele wyjazdu do Warszawy

Pod ofertą brak czytelnego podpisu osoby
reprezentującej Stowarzyszenie wraz z Panią Prezes.
Nie wypełniono oświadczenia nr 3 w ostatniej części
oferty. Podmiot planuje pobieranie opłat od
uczestników zadania i jednocześnie wskazuje, że
działalność odpłatna pożytku publicznego "nie dotyczy"
działalności Stowarzyszenia - do wyjaśnienia

SZ.I.W.614.1.6.2015

Stowarzyszenie Przyjaciół
Integracji przy Zespole
Szkół na 5 w Toruniu
"Równamy Szanse"

Przez zmysły do umysłu - zajęcia
terapii integracji sensorycznej dla
dzieci i młodzieży z zaburzeniami
przetwarzania zmysłowego

Oferta nie została podpisana przez osoby uprawnione
do reprezentacji Podmiotu, załączone upoważnienie
zostało wystawione na osobę nie wchodzącą w skład
zarządu

4

SZ.I.W.614.1.8.2015

Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Zarząd Okręgowy w
Toruniu

"Poznajemy Wrocław i Sudety.
Warsztaty historyczno-turystyczne"

Przedstawiono nieważne pełnomocnictwo dla Zarządu
Okręgowego TPD w Toruniu, tym samym oferta oraz
kserokopie załączników nie są podpisane przez osoby
do tego uprawnione

5

SZ.I.W.614.1.12.2015

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Wniebowzięcia NMP w
Dulsku

"Muzyczne wariacje z Fryckiem"

Nie wypełniono oświadczenia nr 2 w ostatniej części
oferty

1

2

3

Nr oferty

SZ.I.W.614.1.1.2015

6

SZ.I.W.614.1.16.2015

Centrum Pielęgnacji Caritas
Diecezji Toruńskiej

Odkryj swoją pasję

Brak dokumentu powołującego Centrum Pielęgnacji
Caritas Diecezji Caritas

7

SZ.I.W.614.1.19.2015

Akcja Humanitarna Życie
Oddział w Inowrocławiu

Świetlica Tęcza

Brak dokumentu powołującego Akcję Humanitarną
Życie oraz powołującego Dyrektora Akcji

8

SZ.I.W.614.1.20.2015

Stowarzyszenie SpołecznoKulturalne im. Św. Marii
Magdaleny w Biskupicach

Pokażmy naszym dzieciom góry

Brak aktualnego KRSu. Nie wypełniono oświadczeń nr
2 i 5 w ostatniej części oferty

9

SZ.I.W.614.1.21.2015

Klub Piłkarski "Bach"
Brąchnowo

Piłka nożna to jest to!

Brak aktualnego KRSu. Nie wypełniono oświadczeń nr
2 i 5 w ostatniej części oferty

10

SZ.I.W.614.1.27.2015

Fundacja Pomocy
Samotnym Matkom
Toruń

"W świecie teatru" kontynuacja
programu "Mali artyści"

Nie wypełniono oświadczenia nr 5 w ostatniej części
oferty

11

SZ.I.W.614.1.36.2015

Parafia p.w. Najświętszego
Serca Jezusowego we
Włocławku

"Muzyczne szanse z Trampoliną III"

Nie wypełniono oświadczeń w ostatniej części oferty

SZ.I.W.614.1.37.2015

Stowarzyszenie "Bonum
facere"
Toruń

I TY TEŻ MOŻESZ

Kserokopie dokumentów nie są potwierdzone za
zgodność z oryginałem przez obie osoby upoważnione
do reprezentacji. Rozbieżność pomiędzy złożonym
oświadczeniem o pobieraniu opłat od adresatów zadania
a przewidywanymi źródłami finansowania zadania
publicznego

SZ.I.W.614.1.41.2015

Toruński Klub Karate
Tradycyjnego KUMADE

Nauka panowania nad emocjami
poprzez Wysiłek Fizyczny

Rozbieżność pomiędzy złożonym oświadczeniem o
pobieraniu opłat od adresatów zadania a
przewidywanymi źródłami finansowania zadania
publicznego

12

13

14

SZ.I.W.614.1.43.2015

Grudziądzkie Centrum
Caritas im. Bł. Juty

Wypoczynek letni dla dzieci i
młodzieży z rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym
otaczanych opieką Caritas
"Księżniczki i rycerze… czyli dzieci
w fabryce historii"

15

SZ.I.W.614.1.53.2015

Stowarzyszenie na Rzecz
Szkoły w Lubiewie "Szkoła
z pomysłem"

Pasje rozwijają skrzydła

Kserokopie dokumentów nie są potwierdzone za
zgodność z oryginałem przez osoby do tego
upoważnione. Brak aktualnego KRSu

16

SZ.I.W.614.1.61.2015

Towarzystwo Miłośników
Ziemi Cekcyńskiej

PARADA CZAROWNIC I
CZARODZIEJÓW ulicami Cekcyna

Brak aktualnego KRSu. Brak dokumentu
potwierdzającego zmianę prezesa stowarzyszenia. Tym
samym oferta nie jest podpisana przez osoby do tego
upoważnione

17

SZ.I.W.614.1.63.2015

Stowarzyszenie na Rzecz
Młodych Gminy Bobrowo
"HORYZONT"

Klub Szachowy w Bobrowie

Nie wypełniono oświadczenia nr 3 w ostatniej części
oferty

"3 w 1"

Podmiot planuje pobieranie opłat od uczestników
zadania i jednocześnie wskazuje, że działalność
odpłatna pożytku publicznego "nie dotyczy"
działalności Klubu - do wyjaśnienia

18

19

20

SZ.I.W.614.1.66.2015

Uczniowski Klub Sportowy
"As Kruszyn"

Rozbieżność pomiędzy złożonym oświadczeniem o
niepobieraniu opłat od adresatów zadania a
przewidywanymi źródłami finansowania zadania
publicznego

SZ.I.W.614.1.67.2015

Uczniowski Klub Sportowy
Bobry

Rozwijamy swoje zdolności - zajęcia
siatkarskie

Nie wypełniono oświadczenia nr 3 w ostatniej części
oferty. Brak dokumentu wskazującego sposób
reprezentacji Klubu. Tym samym nie wiadomo czy
oferta została podpisana przez osoby do tego
upoważnione. Kserokopia dokumentu rejestrowego nie
jest podpisana przez osoby reprezentujące Klub

SZ.I.W.614.1.68.2015

Stowarzyszenie Dzieciom i
Młodzieży WĘDKA im.
Każdego Człowieka
Toruń

CHANCE TO DANCE - darmowa
szkoła tańca dla dzieci z ulic

Oferta nie jest podpisana przez obie osoby upoważnione
do składania oświadczeń majątkowych (podpis jednej
osoby - nieczytelny)

21

22

SZ.I.W.614.1.72.2015

Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Gminy
Aleksandrów Kujawski

"Sposób na nudę" - półkolonie dla
dzieci i młodzieży zagrożonych
wykluczeniem społecznym

Nie wypełniono oświadczenia nr 3 w ostatniej części
oferty

SZ.I.W.614.1.74.2015

Fundacja You Have It
Toruń

ANIMAGIA

Rozbieżność pomiędzy złożonym oświadczeniem o
pobieraniu opłat od adresatów zadania a
przewidywanymi źródłami finansowania zadania
publicznego
Rozbieżność w kalkulacji przewidywanych kosztów
realizacji zadania publicznego - kwota 2400 zł w
kosztorysie ze względu na rodzaj kosztów wykazana
jest jako wolontariat, natomiast w tabeli przewidywane
źródła finansowania zadania publicznego jako środki
finansowe własne

23

SZ.I.W.614.1.75.2015

Stowarzyszenie Romów w
Bydgoszczy "ROMANO
DZIPEN"

Działalność świetlicowa i edukacyjna
dzieci i młodzieży należącej do
romskiej mniejszości etnicznej na
terenie województwa kujawskopomorskiego

24

SZ.I.W.614.1.78.2015

Stowarzyszenie Nowe
Różowe Okulary
Nowe

POSZERZAJ HORYZONTY.
ZNAJDŹ SWOJĄ PASJĘ!

Nie wypełniono oświadczenia nr 3 w ostatniej części
oferty

SZ.I.W.614.1.90.2015

Stowarzyszenie Edukacji i
Rozwoju Wsi Sierosław
"Razem Łatwiej"

Niezapomniane wakacje

Nie wypełniono oświadczenia nr 3 w ostatniej części
oferty

25

26

SZ.I.W.614.1.91.2015

Stowarzyszenie
Agrorozwoju Sołectwa Małe
Gacno "JAGODA"

"Jak zdobyć przyjaciół - poznaję
kolegów z mojej klasy w miejscu ich
zamieszkania"

Nieaktualny KRS - brak informacji o zmianie statutu
(brak statutu - brak przepisów wewnętrznych
dotyczących Walnego Zgromadzenia i sposobie
wprowadzania uchwał). Podmiot planuje pobieranie
opłat od uczestników zadania i jednocześnie wskazuje,
jako przedmiot działalności odpłatnej pożytku
publicznego "Organizacja Non profit" - do wyjaśnienia

27

SZ.I.W.614.1.95.2015

Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Wsi Bysławek
"OdNowa"

"W Bysławku każdy wie, że przez
zabawę uczymy się"

Nie wypełniono oświadczeń w ostatniej części oferty

28

29

30

SZ.I.W.614.1.96.2015

Stowarzyszenie "VISUS
SUPREMUS" przy Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym
nr 1 w Bydgoszczy

"Wychodzenie z cienia" poszukiwania
zainteresowań kulturalnych przez
dzieci i młodzież niewidomą i słabo
widzącą - edycja II

Nie wypełniono oświadczenia nr 3 w ostatniej części
oferty

SZ.I.W.614.1.98.2015

Wojewódzki Związek
Rolników, Kółek i
Organizacji Rolniczych w
Bydgoszczy

Rodzimy się równi - zagrożonym
wykluczeniem dajmy szansę

Nie wypełniono oświadczeń w ostatniej części oferty

SZ.I.W.614.1.108.2015

Stowarzyszenie na Rzecz
Wsparcia Rozwoju i
Edukacji Uczniów
Publicznego Gimnazjum w
Zbójnie

Rozwijanie tradycji rękodzieła przez
uczniów Publicznego Gimnazjum w
Zbójnie

Nie wypełniono oświadczenia nr 3 w ostatniej części
oferty

"Taki jest nasz świat - Dołącz do nas.
Dzieci i młodzieży zagrożone
wykluczeniem społecznym poznają
nowoczesny przemysł naszego
regionu"

Rozbieżność pomiędzy złożonym oświadczeniem o
pobieraniu opłat od adresatów zadania a
przewidywanymi źródłami finansowania zadania

31

SZ.I.W.614.1.112.2015

Fundacja Aliqua
Toruń

32

SZ.I.W.614.1.113.2015

Polski Komitet Pomocy
Społecznej Zarząd Gminny
Nowa Wieś Wielka

PUKAMY DO DRZWI MĄDROŚCI

Brak upoważnienia dla osób reprezentujących Zarząd
Wojewódzki PKPS. Nie wypełniono oświadczenia nr 5
w ostatniej części oferty

33

SZ.I.W.614.1.114.2015

Salezjańskie Stowarzyszenie
Wychowania Młodzieży

WYJAZD INTEGRACYJNY "NIE
JESTEŚ SAM"

Brak dokumentów potwierdzających zmianę na
stanowisku prezesa Stowarzyszenia.

34

SZ.I.W.614.1.115.2015

Stowarzyszenie Aktywnych
Społecznie w Więcborku

Wakacyjny program ekologów czyli
nowe życie starych rzeczy

Oferta nieczytelnie podpisana

