Konkurs numer BSR/19/2022
Protokół z dnia 29 lipca 2022 roku z postępowania konkursowego wyboru ofert na
realizację zadania pod tytułem: SZKOLENIE I UDZIAŁ W ROZGRYWKACH W
PIŁCE RĘCZNEJ KOBIET I MĘŻCZYZN W DRUGIM PÓŁROCZU 2022 ROKU
1.

Termin składania ofert upłynął w dniu 27 lipca 2022 roku, zgodnie z ogłoszeniem

konkursowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
2.

Skład komisji konkursowej powołanej przez Jacka Plutę – Zastępcę Dyrektora

Departamentu Spraw Społecznych UM Wrocławia na podstawie upoważnienia numer
141/I/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 lipca 2020 roku:
1) Piotr Mazur, przewodniczący komisji, Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji
2) Agnieszka Dołgow-Pławecka, członek komisji, Biuro Sportu i Rekreacji
3) Katarzyna Grygosińska, członek komisji, Biuro Sportu i Rekreacji
3.

Na konkurs wpłynęła jedna oferta, która spełniła wymogi formalne.

4.

Ocena merytoryczna ofert dokonana została z uwzględnieniem następujących kryteriów

opisanych w ogłoszeniu konkursowym, stanowiącym załącznik numer 1 do protokołu:
Nazwa kryterium

1. Wartość merytoryczna oferty (w tym między

Liczba punktów

innymi.)
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez
oferenta,

0-1

2) spójność celu realizacji zadania określonego w
ogłoszeniu oraz w ofercie z zakresem rzeczowym

0 – 19

zadania, harmonogramem i kosztorysem
2. Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego,
w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego
zadania (m.in. czytelność kalkulacji kosztów,

0 – 10

adekwatność kosztów do działań)
3. Udział środków finansowych własnych lub środków
pochodzących z innych źródeł na realizację zadania

0 - 10

publicznego
4. Wkład rzeczowy oferenta

0 - 10
1

5. Jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy
udziale których będzie realizowane zadanie publiczne

0 - 46

6. Zapewnienie równego traktowania wszystkich
uczestników, w tym dostępności zadania dla osób

0-4

ze szczególnymi potrzebami
RAZEM
5.

0 - 100

Na realizację projektu w ramach ogłoszonego konkursu na 2022 rok przyznano środki

finansowe w wysokości 580 000 złotych -rozdysponowano zgodnie z załącznikiem numer 2
do niniejszego protokołu w wysokości 580 000 złotych.
6.

Informację dotyczące dalszego postępowania:

Przedstawiciele klubu sportowego, których oferta została przyjęta , zobowiązani są do
zgłoszenia się do Biura Sportu i Rekreacji, numer telefonu: 71 777 86 69 oraz 71 777 76 75,
e-mail: Agnieszka.Dolgow-Plawecka@um.wroc.pl, Katarzyna.Grygosinska@um.wroc.pl w
terminie do 1 sierpnia 2022 roku w sprawie uzyskania informacji o dokumentach, które
należy złożyć w celu sporządzenia umowy.
Nie zgłoszenie się w wyznaczonym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z realizacji
zadania.
7.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1) Piotr Mazur – podpis nieczytelny
2) Agnieszka Dołgow-Pławecka – podpis nieczytelny
3) Katarzyna Grygosińska – podpis nieczytelny

Podpis Prezydenta Wrocławia lub osoby przez niego upoważnionej – podpis nieczytelny

Protokół sporządziła: Agnieszka Dołgow-Pławecka - Biuro Sportu i Rekreacji - członek komisji
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