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1 CODA Spółdzielnia Socjalna
ul. Plac Wolności 19

44-200 Rybnik
Klub CODA

nie dołączono aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru, obowiązującego 
statutu, uwierzytelnionego przez organ rejestrowy oraz na załączniku 

„oświadczenie dotyczące korzystania z prawa 
do odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu dokonywanych zakupów” 
nie dokonano skreślenia, co należy uznać za brak formalny, a także brak jest 

skreśleń oraz daty związania ofertą na stronie 6

2
"Równam w górę". Pilotażowy program zajęć 

rozwijających dla dzieci i młodzieży
nie dołączono obowiązującego statutu uwierzytelnionego przez organ 

rejestrowy

3
Warsztat dla młodzieży szkolnej 
eksperymenującej z alkoholem: 

O tym jak wciąga alkohol

nie dołączono obowiązującego statutu uwierzytelnionego przez organ 
rejestrowy, na załączniku „oświadczenie dotyczące korzystania z prawa 

do odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu dokonywanych zakupów” 
nie dokonano skreślenia, co należy uznać za brak formalny

4 Akademia Rozwoju Społecznego

5 Aktywni i Sprawni

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

Wakacje na sportowo

na załączniku „oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o otwartym 
konkursie ofert” błędna data ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, 

na załączniku „oświadczenie dotyczące korzystania z prawa do odliczenia 
podatku od towarów i usług z tytułu dokonywanych zakupów” nie dokonano 

skreślenia, co należy uznać za brak formalny, 
w oświadczeniach oferenta nie wskazano czy oferent zalega/nie zalega 

z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, błędny termin związania 
ofertą

7 Klub Sportowy Kyokushin Rybnik
ul. Rejtana 18G
44-203 Rybnik

Ja ćwiczę Karate

zgodnie z pkt. 5 cz. II ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, w jednym 
projekcie nie jest możliwie łączenie zadań z zakresu „przeciwdziałania 
alkoholizmowi” i „zwalczania narkomanii”. Połączenie zadań skutkuje 

wykluczeniem oferty z postępowania konkursowego, przedmiot projektu jest 
niezgodny z celami statutowymi Klubu, brak skreślenia w ofercie 

w oświadczeniach oferenta o nie zaleganiu z opłacaniem należności z tytułu 
zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne

8
Parafia Rzymskokatolicka Świętej Teresy 

od Dzieciątka Jezus w Rybniku - 
Chwałowicach

ul. Działkowców 1
44-206 Rybnik

Obóz integracyjny dla rodzin z problemem 
alkoholowym

oferta nie została podpisana przez osobę statutowo upoważnioną 
do reprezentowania podmiotu

9
Rybnicki Klub Piłkarski - 

Szkółka Piłkarska ROW w Rybniku
ul. Gliwicka 72
44-200 Rybnik

Obozy profilaktyczne letni i zimowy 
"NA PEŁNY GAZ VII"

na załączniku „oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o otwartym 
konkursie ofert” błędna data ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, błędny 

termin związania ofertą

10
Stowarzyszenie Oświatowe 

"Rodzice-Dzieciom"
ul. Orzepowicka 15a

44-217 Rybnik
Nie piję, nie palę, nie biorę

zgodnie z pkt. 5 cz. II ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, w jednym 
projekcie nie jest możliwie łączenie zadań z zakresu „przeciwdziałania 
alkoholizmowi” i „zwalczania narkomanii”. Połączenie zadań skutkuje 

wykluczeniem oferty z postępowania konkursowego

11
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 

"IZART"
ul. Plac Pokoju 1
44-253 Rybnik

Mogę inaczej
oferent nie zapewnił minimalnego wkładu środków finansowych własnych 
przeznaczonych na realizację zadania na poziomie określonym w otwartym 

konkursie ofert

12
Związek Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi 

Rybnickiej

ul. Szafranka 7
44-200 Rybnik

Czas na zdrowy styl życia bez nałogów

pełnomocnictwo Nr 122/2013 z dnia 9 grudnia 2013 r. dołączone do oferty 
ZHP  upoważnia Komendanta Hufca wraz ze Skarbnikiem do składania 

wniosków w sprawie zawieranie umów dotyczących zlecania zadań 
finansowych ze środków publicznych do wysokości 3.000 € - złożony wniosek 

opiewał na kwotę 107.500 zł, tj. znacznie przekraczającą udzielone 
pełnomocnictwo. Zatem brak pełnomocnictwa do występowania 

z przedmiotowym wnioskiem

2015-755

Wykaz ofert nieodpowiadających wymogom formalnym w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert w obszarze 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

lp. podmiot adres nazwa zadania

Fundacja EDF Polska
ul. Podmiejska
44-207 Rybnik

nie dołączono obowiązującego statutu uwierzytelnionego przez organ 
rejestrowy

Fundacja "SUPERFUNDACJA"
ul. Broniewskiego 16b

44-217 Rybnik

uwagi


