
WYNIKI OCENY FORMALNEJ OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ PODMIOTY WYMIENIONE                                             
W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ 

ZADAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ W 2016 ROKU 

 

Zadanie 1.3 : Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku młodzieży akademickiej 

Lp. Nazwa organizacji 
(innego podmiotu) 

Tytuł zadania 
publicznego 

Ocena formalna oferty Uwagi/do uzupełnienia 
Oferta spełnia 

wymogi formalne 
(tak/nie) 

Oferta podlega 
uzupełnieniu 

(tak/nie) 
 

1. Organizacja Środowiskowa 
AZS Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego  
w Olsztynie  

Upowszechnianie            
i popularyzowanie 
sportu w środowisku 
młodzieży akademickiej 

TAK NIE - 

 
Zadanie 1.5 : Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku osób niepełnosprawnych 

Lp. Nazwa organizacji 
(innego podmiotu) 

Tytuł zadania 
publicznego 

Ocena formalna oferty Uwagi/do uzupełnienia 
Oferta spełnia 

wymogi formalne 
(tak/nie) 

Oferta podlega 
uzupełnieniu 

(tak/nie) 
 

1. Warmińsko-Mazurska 
Federacja Sportu Osób 
Niepełnosprawnych  
w Olsztynie 

Upowszechnianie  
i popularyzowanie 
sportu w środowisku 
osób 
niepełnosprawnych, 
Organizacja masowych 
imprez i zawodów 
sportowych o zasięgu 
wojewódzkim dla osób 
niepełnosprawnych. 

TAK NIE  –   

2. Stowarzyszenie Rodziców 
Osób Niepełnosprawnych i 
Osób Wspierających przy 
Warsztacie Terapii Zajęciowej 
w Olecku   

Upowszechnianie  
i popularyzowanie 
sportu w środowisku 
osób 
niepełnosprawnych – 
„Zostań mistrzem razem 
z nami”. 

TAK NIE – 



Zadanie 2.4: Wspieranie szkolenia zawodników i ich udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach paraolimpijskich i igrzysk głuchych   

Lp.  Nazwa organizacji 

(innego podmiotu) 

Tytuł zadania 
publicznego 

Ocena formalna oferty  Uwagi/ do uzupełnienia 

Oferta spełnia 
wymogi formalne 
(tak/nie) 

Oferta podlega 
uzupełnieniu  
(tak/nie) 

1.  Akademicki Klub Sportowy 
przy Olsztyńskiej Szkole 
Wyższej im. Józefa 
Rusieckiego w Olsztynie 

Wspieranie szkolenia 
zawodników  i ich udział 
we współzawodnictwie 
sportowym w 
dyscyplinach 
paraolimpijskich  
i igrzysk głuchych 
„Wspieranie szkolenia 
sportowego 
niepełnosprawnych 
zawodników sekcji 
koszykówki na wózkach 
Akademickiego Klubu 
Sportowego przy 
Olsztyńskiej Szkole 
Wyższej im. Józefa 
Rusieckiego . 

TAK  NIE  – 

2.  Olsztyński Klub Sportowy 
„Warmia i Mazury” 

Wspieranie szkolenia 
zawodników  i ich udział 
we współzawodnictwie 
sportowym w 
dyscyplinach 
paraolimpijskich  
i igrzysk głuchych. 

TAK  NIE  – 



3.  Szkolny Klub Sportowy 
Niesłyszących „Olimpijczyk” 
w Olecku 

Wspieranie szkolenia 
zawodników  i ich udział 
we współzawodnictwie 
sportowym w 
dyscyplinach 
paraolimpijskich  
i igrzysk głuchych  
„Tacy sami”. 

TAK  NIE  – 

4.  Zrzeszenie Sportowe 
Niepełnosprawnych „Start” 
w Olsztynie 

Wspieranie szkolenia 
zawodników  i ich udział 
we współzawodnictwie 
sportowym w 
dyscyplinach 
paraolimpijskich  
i igrzyskach  głuchych. 

TAK  NIE   –   

5.  Integracyjny Klub Sportowy 
„Smok” w Ornecie 

Szkolenie zawodników  
i udział reprezentantów 
województwa  
w zawodach 
ogólnopolskich  
i międzynarodowych  
w dyscyplinach 
paraolimpijskich  
i igrzyskach głuchych. 

TAK  NIE  –    

6.  Integracyjny Klub Sportowy 
„Atak” w Elblągu 

Szkolenie zawodników  
i ich udział we 
współzawodnictwie 
sportowym w 
dyscyplinach 
paraolimpijskich  

TAK  NIE  –    



i igrzysk głuchych. 

 
 

Zadanie 2.5: Wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa, przygotowujących się Igrzysk Olimpijskich 
Rio de Janerio 2016 

 

Lp. Nazwa organizacji 
(innego podmiotu) 

Tytuł zadania 
publicznego 

Ocena formalna oferty Uwagi/ do uzupełnienia 
Oferta spełnia 

wymogi formalne 
(tak/nie) 

Oferta podlega 
uzupełnieniu 

(tak/nie) 
1. Klub Sportowy AZS UWM         

w Olsztynie 
Wspieranie przygotowań 
i udziału w zawodach 
wybitnych 
reprezentantów 
województwa, 
przygotowujących się 
Igrzysk Olimpijskich Rio 
de Janerio 2016 

TAK NIE - 

2.  Warmińsko-Mazurska 
Federacja Sportu w Olsztynie 

Wspieranie przygotowań 
i udziału w zawodach 
wybitnych 
reprezentantów 
województwa, 
przygotowujących się 
Igrzysk Olimpijskich Rio 
de Janerio 2016 

TAK NIE - 

 

Zadanie 3.1 : Wspieranie wymiany i kontaktów sportowych w ramach realizacji projektów w zakresie Sportu z regionami partnerskimi województwa 
warmińsko-mazurskiego 

Lp. Nazwa organizacji 
(innego podmiotu) 

Tytuł zadania 
publicznego 

Ocena formalna oferty Uwagi/ do uzupełnienia 
Oferta spełnia 

wymogi formalne 
(tak/nie) 

Oferta podlega 
uzupełnieniu 

(tak/nie) 
1 KS Budowlani Olsztyn Francusko-Białorusko-

Polska konsultacja 
NIE TAK  oferta nie zawiera w treści wymaganego 

oświadczenia o danych osobowych 



zapaśnicza zawartego w ofercie, 
 brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT. 
 

2  Towarzystwo Sportowe 
„Gwardia” Olsztyn 

Letnia szkoła judo NIE TAK  oferta nie zawiera w treści wymaganego 
oświadczenia o danych osobowych 
zawartego w ofercie. 

3 UKS „Naki” Olsztyn Uczestnictwo UKS 
„Naki” Olsztyn w 
Międzynarodowych 
Turnieju Piłki Nożnej 
Guerledan we Francji  
w ramach współpracy 
Samorządu 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego z 
Departamentem Cotes 
d’Armor. 

NIE TAK  brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT, 
 brak statutu lub innego dokumentu 

wewnętrznego, z którego wynika pobieranie 
opłat od adresatów zadania, 

 oferta nie zawiera w treści wymaganego 
oświadczenia o danych osobowych 
zawartego w ofercie. 

4 Klub Sportowy „Budowlani” 
Olsztyn 

Staż zapaśniczy  
w Cotes d’Armor 

NIE TAK  brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT, 
 oferta nie zawiera w treści wymaganego 

oświadczenia o danych osobowych 
zawartego w ofercie. 

5 Uczniowski Klub Sportowy 
„Rona 03” 

Udział w 
międzynarodowym 
TurniejuTournoi 
International de 
Guerledan w Pays de 
Pontivi we Francji 

NIE TAK  brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT. 

6 Uczniowski Klub Żeglarski 
Pisz 

Wymiana polsko-
francuska 

NIE  TAK  brak aktualnego odpisu KRS lub innej 
ewidencji potwierdzającej status prawny 
podmiotu i prowadzonej działalności oraz 
osób upoważnionych do reprezentacji;  
załączniki (jeżeli dotyczy) muszą być 
potwierdzone za zgodność z oryginałem, 

 brak oświadczenia i pełnomocnictwa 
związanego ze statusem prawnym podmiotu 
(jeżeli dotyczy), 

 brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT, 
 nie wypełniono deklaracji o zamiarze 

odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania 
zadania publicznego – w przypadku 
pobierania opłat należy wskazać dokument,  
z którego wynika zakres prowadzonej 



działalności odpłatnej (statut lub inny 
dokument wewnętrzny). 
 

7 Kayak Sport Club  Olsztyn  

 

Jak wesoło bez złych 
zdarzeń zostać dobrym 
kajakarzem 

TAK NIE  
_ 

8 Stowarzyszenie Lokalne 
Salezjańskiej Organizacji 
Sportowej Salos 

Udział młodzieży 
Salezjańskiej 
Organizacji Sportowej 
S.L. Salos w Ostródzie 
w XXVII Światowych 
Igrzyskach Młodzieży 
Salezjańskiej 
Bratysława/Wiedeń w 
dniach 4-8 maja 2016 r. 

NIE TAK  nie wskazano dokumentu, z którego wynika 
zakres prowadzonej działalności odpłatnej 
(statut lub inny dokument wewnętrzny). 

 

 

 

 


