data wpływu

ocena formalna TAK/NIE

uwagi

Udział w wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, z
udziałem dzieci i młodzieży będących sierotami oraz uczniów
funkcjonujących z systemie pieczy zastępczej, o których mowa w
art. 92b ust. 1-3 ustawy z dnia 7 września 1997 r. o systemie
oświaty. (10)

Program wypoczynku i sposób jego realizacji, w tym atrakcyjność,
różnorodność i realność wykonania, jakość zaplanowanych
rezultatów realizacji zadania publicznego. W ofercie należy
wskazać miejsce realizacji zadania (adres wypoczynku), czas
trwania wypoczynku (każdego turnusu, w przypadku turnusu
trwającego powyżej 10 dni należy dodatkowo wskazać konkretny
termin podlegający dofinansowaniu) oraz dokładną liczbę
uczestników (w każdym turnusie).(0-30)
Uwzględnienie w programie priorytetów wymienionych w pkt II.5
- za każdy priorytet max 3 pkt (0-21)
Kwalifikacje kadry niezbędnej do realizacji zadania, w tym
wolontariuszy (0-30)
Posiadane zasoby lokalowe oraz rzeczowe umożliwiające
realizację zadania(0-20)
Wypoczynek organizowany poza terenem województwa
pomorskiego (9)

Zasadność planowanych kosztów w stosunku do planowanych
działań i założonych celów, czytelność sporządzenia kalkulacji
kosztów zadania, w tym: kwalifikowalność kosztów, udział
środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł
na realizację zadania publicznego oraz wkład osobowy (0-20)

Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w roku
2019. Za złożenie sprawozdania po terminie określonym w
umowie, a także za złożenie sprawozdania w terminie, które
zawiera błędy skutkujące koniecznością zwrotu dotacji,
organizacja otrzyma punkty ujemne (-30)

Łączna liczba przyznanych punktów

1
59
29.07.2020
Uczniowski Klub Sportowy 80-809 Gdańsk, ul.
Chałubińskiego 13
CONRAD Gdańsk
Organizacja obozu
rekreacyjnosportowego
Bartoszyce 2020
10 080,00 zł

Tak
Brak

0
20
12
30
20
9
20
0
111

2
52
21.07.2020
Nielazeżny Krąg
Instruktorów Harcerskich
"Leśna Szkółka" im.
Henryka Wieczorkiewicza
Obóz harcerski pod
namiotami nad
jeziorem Czarnym
29 000,00 zł

Tak
Brak

10
15
7
30
20
0
20
0
102

3
54
27.07.2020
Uczniowski Klub Sportowy 83-050 Bielkowo
ul. Pszeniczna 5
Bryza
Lato z koszykówką
Kolbudy 2020- I-szy
turnus
6 600,00 zł

Tak
Brak

10
15
12
30
20
0
15
0
102

4
55
27.07.2020
Uczniowski Klub Sportowy 83-050 Bielkowo
ul. Pszeniczna 5
Bryza
Lato z koszykówką
Kolbudy 2020-2-gi
turnus
6 300,00 zł

Tak
Brak

10
15
12
20
20
0
15
0
92

5
60
29.07.2020
Klub Sportowy Brda
Przechlewo
Sportowa przygoda
nad morzem - wakacje
2020
7 000,00 zł

Tak
Brak

0
25
6
15
15
9
20
0
90

81-581 Gdynia
ul. Nowodworcowa 12b/10

77-320 Przechlewo, ul.
Człuchowska 26

kwota dotacji

nazwa zadania

Adres Organizatora

Nazwa Organizatora

LP.
nr oferty

W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 8 lipca 2020 r. o otwartym konkursie ofert z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym
wypoczynku dzieci i młodzieży na wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu woj. pomorskiego w 2020 r.
zgłoszonych zostało 10 ofert. Wszystkie oferty wpłynęły w terminie. Poniżej przedstawiono tabele z wynikami:

Oferty spełniające wymogi formalne oraz merytoryczne:

Oferty odrzucone ze względu na braki formalne we wniosku:
uzasadnienie

lp.

1

2

nr
oferty

53

56

data wpływu

Nazwa Organizatora

Adres Organizatora

kwota dotacji

przyczyna odrzucenia

21.07.2020

Nielazeżny Krąg
Instruktorów Harcerskich
"Leśna Szkółka" im.
Henryka Wieczorkiewicza

81-581 Gdynia
ul. Nowodworcowa
12b/10

Biwak
zaliczeniowy
Kursu
Instruktorskiego
NKIH "Leśna
Szkółka"
2019/2020

27.07.2020

Stowarzyszenie Na rzecz
rozwoju polskiej
koszykówki BRYZA
Pruszcz Gdański

83-000 Pruszcz
Gdański
ul. Kasprowicza 16

koszykarski obóz
sportowy - I
turnus

W kalkulacji kosztów w pozycji
kosztów administracyjnych wystąpiły
3 150,00 zł błędy rachunkowe - iloczyn kosztów
jednostkowychi liczby jednostek nie
daje wartości "razem".

83-000 Pruszcz
Gdański
ul. Kasprowicza 16

koszykarski obóz
sportowy - II
turnus

W kalkulacji kosztów w pozycji
kosztów administracyjnych wystąpiły
5 400,00 zł błędy rachunkowe - iloczyn kosztów
jednostkowychi liczby jednostek nie
daje wartości "razem".

80-209 Tuchom, ul.
Długa 2

Obóz SportowoEdukacyjny Vigo
Camp 2020

1 800,00 zł

Piłkarskie
wakacje z UKS
"Akademia
Piłkarska
Pomorzanin"
Gdynia

Błąd w liczbie jednostek w kalkulacji,
brak miejsca pobytu dzieci dokładnego adresu, oferta jest
5 920,00 zł
podpisana przez osobę
nieuprawnioną.

3

57

27.07.2020

Stowarzyszenie Na rzecz
rozwoju polskiej
koszykówki BRYZA
Pruszcz Gdański

4

58

29.07.2020

Stowarzyszenie KulturalnoSportowe Vigo Tuchom

61

81-231 Gdynia ul.
UKS "Akademia Piłkarska
Curie-Skłodowskiej
29.07.2020 Pomorzanin"
8a/4

5

tytuł zadania

4 600,00 zł

Oferta odrzucona ze względu na
termin wypoczynku, który odbył się
w dniach 17-27.07.2020.

Brak informacji o adresie pod którym
przebywać będą dzieci podczas
wypoczynku.

Pomorski Kurator Oświaty
Małgorzata Bielang

