
Załącznik Nr 1 do Protokołu Komisji Konkursowej z 20 stycznia 
2015 r., oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert, na 
wsparcie w 2015 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w 
obszarze: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY 
FIZYCZNEJ

1 2 3 4 10

1
Basket ROW Rybnik 
Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością

ul. J.F. Białych 5
44-200 Rybnik

Koszykówka kobiet w Rybniku

kserokopie nie potwierdzone "za zgodność z oryginałem" bądź potwierdzone bez daty,
brak skreślen w ofercie: pkt V.2 i V.4,
błędne kwoty w źródłach finansowania (pkt. IV.2),
niewłaściwe określenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego,
bezpodstawnie wypełniono pkt III.5 (dofinansowanie inwestycji)

2
BUSHI RYBNICKI KLUB 

SPORTOWY 
KARATE JIU - JITSU

ul. Jankowicka 23/25
44-200 Rybnik

Organizcja zajęć Karate Jiu Jitsu w Rybniku
oferent po okresie składania ofert złożył oświadczenie-sprostowanie do oferty,
bezpodstawnie wypełniono pkt III.4 i III.5 oferty dot.dofinansowania inwestycji,
brak skreślenia pkt I.9 oferty

3
Centrum Promocji Sportu 

"ACTIVE"
ul. Braci Nalazków 119

44-251 Rybnik

Realizacja oferty pozaszkolnych zajęć dla dzieci i 
młodzieży, w tym realizowanych podczas 
wypoczynku dzieci i młodzieży (w ramach 

profilaktyki uniwersalnej), wspieranie i 
upowszechnianie sportu poprzez szkolenie 

sportowe (prowadzenie zajęć treningowych; udział 
w rozgrywkach, zawodach i turniejach 

sportowych) oraz organizację zajęć, zawodów, 
imprez sportowych.

oferent w ofercie wskazał kilka rodzajów zadań (obszarów),
oferta na powierzenie realizacji zadania,
brak wymaganych załączników (dołączono tylko KRS),
brak skreśleń na stronie tytułowej

4 Fundacja "Byle do Wiosny"
ul. Gabrieli Zapolskiej 1

44-274 Rybnik
Jestem Aktywny

brak uwierzytelnionego statutu,
brak skreśleń str. 6,
brak wymienionych załączników,

5
ul. Podmiejska
44-207 Rybnik

VIII mityng Sportowy z Olimpijczykiem
brak uwierzytelnionego statutu,

6
ul. Podmiejska
44-207 Rybnik

8. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Tour de 
Rybnik

brak uwierzytelnionego statutu,

7
Fundacja Rozwoju Sportów 

Ekstremalnych 
i Niszowych "Balans"

ul. Generała Szeptyckiego 
8

44-251 Rybnik
"Snowboard Latem" w Rybniku

brak uwierzytelnionego statutu,
błędna data związania oferenta z ofertą,
brak skreśleń w treści dotyczącej załączników,
brak wymienionych załączników,

8

Fundacja Rozwoju Sportów 
Ekstremalnych 

i Niszowych "Balans"

Fundacja Rzeczpospolita 
Rowerowa

ul. Generała Szeptyckiego 
8

44-251 Rybnik

ul. Gierymskiego 21B
44-207 Rybnik

Organizacja festiwalu sportów ekstremalnych 
"Extreme Day - Rybnik Cherry Hill Edition 2"

brak uwierzytelnionych statutów,
błędna data związania oferenta z ofertą,
brak skreśleń w treści dotyczącej załączników,
brak wymienionych załączników,

9 Integracyjny trening sportowy w szermierce
brak skreśleń w ofercie: pkt I.9, V.4 oraz w oświadczeniach w ofercie: pkt 2,5,6,
niewymienione załączniki,
błędy rachunkowe w kosztorysie

10
Sport - czyli aktywność fizyczna i ruchowa jako 

forma spędzania czasu wolnego oraz środek 
doskonalenia osobowości

oferta niekompletna - brak strony 4,
błędny rodzaj (obszar) zadania na stronie tytułowej,
niewymieniono wszystkich załączników,
brak daty w załączniku - oświadczeniu dotyczącym podatku

11
Poznajmy się - Motocross w Rybniku impreza 

sportowa z udziałem zawodników rangi Mistrzostw 
Polski

brak skreśleń w ofercie na stronie tytułowej oraz w pkt I i V.2,
brak skreślenia w załączniku - oświadczeniu dotyczącym podatku,
nie wymieniono załączników,
nie wymieniono działalności odpłatnej pożytku publicznego,
niewłaściwa data związania oferenta z ofertą

12
Przygotowanie i udział zawodników klubu Mx 

Rybnik do cyklu zawodów motocrossowych Top 
Amator sezon 2015

brak skreśleń w ofercie na stronie tytułowej oraz w pkt I ,
brak skreślenia w załączniku - oświadczeniu dotyczącym podatku,
nie wymieniono załączników,
nie wymieniono działalności odpłatnej pożytku publicznego,

13 Klub Piłkarski "Kamień"
ul. Hotelowa 12
44-213 Rybnik

Zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach piłki 
nożnej

brak informacji w harmonogramie dot. okresu realizacji,
błędny rodzaj miary w kosztorysie,
brak skreśleń w tym w treści dotyczącej oświadczeń i załączników,
błędny obszar w oświadczeniu,

14

Klub Rekreacyjno-Sportowy 
Towarzystwa Krzewienia 
Kultury Fizycznej "Sokół" 

Chwałęcice

ul. Batalionów Chłopskich 
18

44-200 Rybnik

Upowszechnianie sportu poprzez szkolenie 
sportowe, udział w rozgrywkach, zawodach i 

turniejach sportowych

brak skreśleń w ofercie na stronie tytułowej oraz w pkt I, V.2 i V.4,
bezpodstawnie wypełniono pkt III.5 oferty dotyczący dofinansowania inwestycji,
nieprawidłowy obszar w załączniku - oświadczeniu dot.zapoznania się z treścią ogłoszenia,
nie wymieniono załączników,
brak kalkulacji części kosztów

15
Klub Sportowy "Polonia" 

Niewiadom
ul. Sportowa 88
44-273 Rybnik

95 lat razem - przez pokolenia

błędna nazwa obszaru,
brak skreśleń w tym w treści dotyczącej oświadczeń i załączników,
brak wymienionych załączników,
brak skreślenia w załączniku o VAT,
błędna nazwa obszaru w załączniku,

16
Udział w rozgrywkach Ekstraligi Baseballu o 

Mistrzostwo Polski 2015

brak skreśleń w tym w treści dotyczącej oświadczeń,
brak skreślenia w załączniku o VAT,
błędna data konkursu w załączniku,

17
Całorczne szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział 

w rozgrywkach baseballowych

brak skreśleń,
błędna data związania oferenta z ofertą,
brak skreślenia w załączniku o VAT,
błędna data konkursu w załączniku,
brak wymienionego załącznika o VAT,

Klub Sportowy "Silesia" Rybnik
ul. Partyzantów
44-203 Rybnik

lp. podmiot

Wykaz ofert nieodpowiadających wymogom formalnym w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert

PS.524.5.2014
2015-5507

uwagiadres nazwa zadania

Fundacja EDF Polska

INTEGRACYJNY KLUB 
SPORTOWY "BUSHIDO"

ul. Floriańska 1
44-217 Rybnik

Klub Motocrossowy Mx Rybnik
ul. Włościańska 148

44-251 Rybnik



1 2 3 4 10

lp. podmiot

Wykaz ofert nieodpowiadających wymogom formalnym w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert

uwagiadres nazwa zadania

18
Organizacja Międzynarodowego Halowego 
Turnieju Baseball w Kategorii Młodzików

brak informacji w harmonogramie dot. okresu realizacji,
brak skreśleń w tym w treści dotyczącej oświadczeń,
błędna data związania oferenta z ofertą,
błędy rachunkowe w kosztorysie,
błędna data konkursu w załączniku,
brak wymienionego załącznika o VAT,
brak skreślenia w załączniku o VAT,

19
Organizacja Finałów Mistrzsostw Polski do lat 21 

(U21) w Baseballu 2015

brak informacji w harmonogramie dot. okresu realizacji,
brak skreśleń,
błędna data związania oferenta z ofertą,
błędna data konkursu w załączniku,
brak wymienionego załącznika o VAT,
brak skreślenia w załączniku o VAT,

20
KLUB SPORTOWY RYBNIK 

THUNDERS
ul. Wysockiego 20

44-200 Rybnik

Upowszechnianie i popularyzacja futbolu 
amerykańskiego

 w Rybniku poprzez wsparcie Klubu Sportowego 
Rybnik Thunders

błędny okres realizacji zadania (od 1 lutego do 31 grudnia 2014 roku)
nie wypełniono pkt 3 w części IV oferty ("Finansowe środki z innych  źródeł")
nie wskazano liczby adresatów zadania
błędy merytoryczne w opisie grup adresatów zadania (pkt. 3 w częsci III oferty) poprzez wskazanie osób, 
które w 2013 (a nie w 2015) ukończą 17 rok życia
błędy merytoryczne w harmonogramie (pkt. p w części III oferty) poprzez wskazanie działań 
realizowanych w sezonie 2013
brak skreśleń w całej ofercie określających czy jest to oferta jednego czy kilku podmiotów 
(oferent/oferenci)
brak skreśleń w oświadczeniach dotyczących zalegania/nie zalegania z opłacaniem nalezności z tytułu 
zobowiazań podatkowych/składek na ubezpieczeni społeczne
brak daty związania podmiotu z ofertą
nie wymieniono załączników dołączono do oferty

21
Parafialny Uczniowski Klub 

Sportowy "LAURA"
ul. Wolna 125
44-203 Rybnik

Wspieranie i upowszechnianie sportu poprzez 
szkolenie sportowe (prowadzenie zajęć 

treningowych; organizowanie zgrupowań 
sportowych; udział w rozgrywkach, zawodach i 
turniejach sportowych) oraz organizację zajęć, 

zawodów, imprez sportowych

brak skreśleń w tym dotyczących treści oświadczeń i załączników,
błędna data realizacji zadania w harmonogramie,
brak rodzaju miary w kosztorysie, 
brak wymienionych załączników, 
braki informacji w ofercie,

22
Stowarzyszenie Oświatowe 

"Rodzice-Dzieciom"
ul. Orzepowicka 15a

44-217 Rybnik

Międzyszkolna Spartakiada Sportowa Szkół 
Społecznych

 im. Jerzego Kukuczki w Rybniku

brak wymagalnego od oferenta wkładu środków finansowych własnych na poziomie 5% kosztów 
całkowitych zadania (jest 4,90%),
brak skreślenia w pkt V.2,
błędy rachunkowe w kosztorysie,
niewłaściwa data związania oferenta z ofertą

23
Stowarzyszenie Pro Futurum 

Polska
ul. Floriańska 11/12

44-217 Rybnik
Organizacja zawodów sportowych dla zawodników 

oraz amatorów "Triathlon Rybnik"

wskazaono formę powierznia zadania,
brak uwierzytelnionego statutu,
brak wymienionych załączników,
nespójność dat realizacji zadania, 
brak skreśleń w tym oświadczeń i załączników,

24
Stowarzyszenie Sportowe - 
Grupa Kolarska "Viktoria" 

Rybnik

ul. Floriańska 1
44-217 Rybnik

Szkolenie i udział zawodników Grupy Kolarskiej 
"Viktoria" Rybnik w treningach oraz zawodach 

kolarskich

ofera niewłaściwie podpisana - zła reprezentacja statutowa,
brak skreśleń na stronie tytułowej oraz w pkt I,
brak daty związania oferenta z ofertą,
niewymienione załączniki,
błędy rachunkowe w kosztorysie

25
Stowarzyszenie Żużlowy Klub 

Sportowy 
"ROW Rybnik"

ul. Gliwicka 72
44-200 Rybnik

ŻKS ROW Rybnik łączy pokolenia

niewłaściwe określenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego,
błędy rachunkowe w kosztorysie,
bezpodstawnie wypełniono pkt III.4 i III.5 oferty dotyczący dofinansowania inwestycji,
niewłaściwa modyfikacja treści na stronie tytułowej,
oferta niekompletna co do wymaganego zestawu informacji (brak motocykli w zasobach rzeczowych, opis 
potrzeb nie na temat)

26
Śląska Organizacja 

Wojewódzka Ligi Obrony Kraju
ul. Grabowa 3C

40-172 Katowice
Cykl zajęć szkoleniowych zawodników strzelectwa 

sportowego

brak skreśleń w całej ofercie,
brak skreślenia w załączniku dotyczącym podatku,
nieprawidłowy rodzaj zadania (obszar) na stronie tytułowej zadania,
brak daty oraz nieprawidłowy obszar w załączniku dotyczącym zapoznania się z treścią oferty,
niewymienione załączniki

27
Śląski Klub Łuczniczy 

"REFLEX"
ul. Raciborska 38
44-200 Rybnik

Aktywnie do celu - Łuczniczy Rybnik 2015

brak wymagalnego od oferenta wkładu środków finansowych własnych na poziomie 5% kosztów 
całkowitych zadania (jest 0%),
brak skreśleń na stronie tytułowej ferty oraz w pkt V.1 i V.4 oraz w oświadczeniach w ofercie: pkt 1,5
zła data ogłoszenia konkursu w załączniku dotyczącym zapoznania się z treścią ogłoszenia,
brak skreślenia w załączniku dotyczącym podatku,
nieprawidłowa data początkowa realizacji zadania w harmonogramie (pkt III.9 oferty)

28
Śląski Klub Sportowy 

Niesłyszących
ul. J.F. Białych 7/306

44-200 Rybnik
Organizacja, szkolenie, udział w zawodach ŚKSN 

Rybnik

brak skreśleń w ofercie,
brak skreślenia w załączniku dotyczącym podatku,
nieprawidłowy rodzaj (obszar) zadania na stronie tytułowej,
niewymienione załączniki

Klub Sportowy "Silesia" Rybnik
ul. Partyzantów
44-203 Rybnik


