
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
Nr 0151-45/09  
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z 
dnia 16 kwietnia 2009 r. 

 
Tytuł zadania Nr zadania 

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i 
młodzieży w zakresie lekkoatletyki KF/01/2009 

OFERENCI: MKS Hermes 

KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM  
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW? 

1. Terminowe złożenie wniosku 

- 17 marca 2009 roku 
Tak 

 

2. Odpowiedni status prawny 

- podmiot nie zaliczony do sektora finansów publicznych i nie 
działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i 
stowarzyszenia 

Tak 

(stowarzyszenie kultury fizycznej) 

- załączenie dokumentu stwierdzającego prowadzenie działalności 
statutowej w zakresie danego zadania 

Tak 

(statut) 

3. Wykazanie doświadczenia w danym zakresie 

- wykazanie doświadczenia w prowadzeniu przedmiotowej 
działalności obejmującej swym zasięgiem zlecane zadanie 

Tak 

(do wglądu) 

4. Wykazanie kosztów realizacji zadania 

- koszt realizacji zadania przez oferenta  
na podstawie załączonego preliminarza 

Tak 

 

  5. Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do oferty 

- imienna lista członków wg. stanu na miesiąc składania wniosku  

- aktualny statut, potwierdzona kopia nadania NIP REGON, 
aktualny wypis KRS 

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo 
osób składających ofertę 

Tak 

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tytuł zadania Nr zadania 

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i 
młodzieży w zakresie piłki nożnej KF/02/2009 

OFERENCI: UKS Energetyk Junior 

KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM  
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW? 

1. Terminowe złożenie wniosku 

- 9 kwietnia 2009 roku 
Tak 

 

2. Odpowiedni status prawny 

- podmiot nie zaliczony do sektora finansów publicznych i nie 
działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i 
stowarzyszenia 

Tak 

(stowarzyszenie kultury fizycznej) 

- załączenie dokumentu stwierdzającego prowadzenie działalności 
statutowej w zakresie danego zadania 

Tak 

(statut) 

3. Wykazanie doświadczenia w danym zakresie 

- wykazanie doświadczenia w prowadzeniu przedmiotowej 
działalności obejmującej swym zasięgiem zlecane zadanie 

Tak 

(do wglądu) 

4. Wykazanie kosztów realizacji zadania 

- koszt realizacji zadania przez oferenta  
na podstawie załączonego preliminarza 

Tak 

 

5. Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do oferty 

- imienna lista członków wg. stanu na miesiąc składania wniosku 

- aktualny statut, potwierdzona kopia nadania NIP REGON, 
aktualny wypis KRS 

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo 
osób składających ofertę 

Tak 

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tytuł zadania Nr zadania 

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i 
młodzieży w zakresie piłki ręcznej KF/03/2009 

OFERENCI: KS Energetyk  

KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM  
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW? 

1. Terminowe złożenie wniosku 

- 9 kwietnia 2009 roku 
Tak 

 

2. Odpowiedni status prawny 

- podmiot nie zaliczony do sektora finansów publicznych i nie 
działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i 
stowarzyszenia 

Tak 

(stowarzyszenie kultury fizycznej) 

- załączenie dokumentu stwierdzającego prowadzenie działalności 
statutowej w zakresie danego zadania 

Tak 

(statut) 

3. Wykazanie doświadczenia w danym zakresie 

- wykazanie doświadczenia w prowadzeniu przedmiotowej 
działalności obejmującej swym zasięgiem zlecane zadanie 

Tak 

(do wglądu) 

4. Wykazanie kosztów realizacji zadania 

- koszt realizacji zadania przez oferenta  
na podstawie załączonego preliminarza 

Tak 

 

5. Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do oferty 

- imienna lista członków wg. stanu na miesiąc składania wniosku 

- aktualny statut, potwierdzona kopia nadania NIP REGON, 
aktualny wypis KRS 

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo 
osób składających ofertę 

Tak 

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tytuł zadania Nr zadania 

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i 
młodzieży w zakresie tenisa ziemnego KF/04/2009 

OFERENCI: KS Energetyk  

KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM  
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW? 

1. Terminowe złożenie wniosku 

- 9 kwietnia 2009 roku 
Tak 

 

2. Odpowiedni status prawny 

- podmiot nie zaliczony do sektora finansów publicznych i nie 
działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i 
stowarzyszenia 

Tak 

(stowarzyszenie kultury fizycznej) 

- załączenie dokumentu stwierdzającego prowadzenie działalności 
statutowej w zakresie danego zadania 

Tak 

(statut) 

3. Wykazanie doświadczenia w danym zakresie 

- wykazanie doświadczenia w prowadzeniu przedmiotowej 
działalności obejmującej swym zasięgiem zlecane zadanie 

Tak 

(do wglądu) 

4. Wykazanie kosztów realizacji zadania 

- koszt realizacji zadania przez oferenta  
na podstawie załączonego preliminarza 

Tak 

 

5. Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do oferty 

- imienna lista członków wg. stanu na miesiąc składania wniosku 

- aktualny statut, potwierdzona kopia nadania NIP REGON, 
aktualny wypis KRS 

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo 
osób składających ofertę 

Tak 

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tytuł zadania Nr zadania 

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i 
młodzieży w zakresie sportu szachowego KF/06/2009 

OFERENCI: UKS Biały Pion 

KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM  
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW? 

1. Terminowe złożenie wniosku 

- 10 kwietnia 2009 roku 
Nie 

 

2. Odpowiedni status prawny 

- podmiot nie zaliczony do sektora finansów publicznych i nie 
działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i 
stowarzyszenia 

Tak 

(stowarzyszenie kultury fizycznej) 

- załączenie dokumentu stwierdzającego prowadzenie działalności 
statutowej w zakresie danego zadania 

Tak 

(statut) 

3. Wykazanie doświadczenia w danym zakresie 

- wykazanie doświadczenia w prowadzeniu przedmiotowej 
działalności obejmującej swym zasięgiem zlecane zadanie 

Tak 

(do wglądu) 

4. Wykazanie kosztów realizacji zadania 

- koszt realizacji zadania przez oferenta  
na podstawie załączonego preliminarza 

Tak 

 

5. Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do oferty 

- imienna lista członków wg. stanu na miesiąc składania wniosku 

- aktualny statut, potwierdzona kopia nadania NIP REGON, 
aktualny wypis KRS 

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo 
osób składających ofertę 

Tak 

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH  NIE SPEŁNIA KRYTERIÓW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tytuł zadania Nr zadania 

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i 
młodzieży w zakresie gimnastyki artystycznej KF/09/2009 

OFERENCI: MKS Hermes 

KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM  
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW? 

1. Terminowe złożenie wniosku 

- 17 kwietnia 2009 roku 
Tak 

 

2. Odpowiedni status prawny 

- podmiot nie zaliczony do sektora finansów publicznych i nie 
działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i 
stowarzyszenia 

Tak 

(stowarzyszenie kultury fizycznej) 

- załączenie dokumentu stwierdzającego prowadzenie działalności 
statutowej w zakresie danego zadania 

Tak 

(statut) 

3. Wykazanie doświadczenia w danym zakresie 

- wykazanie doświadczenia w prowadzeniu przedmiotowej 
działalności obejmującej swym zasięgiem zlecane zadanie 

Tak 

(do wglądu) 

4. Wykazanie kosztów realizacji zadania 

- koszt realizacji zadania przez oferenta  
na podstawie załączonego preliminarza 

Tak 

 

5. Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do oferty 

- imienna lista członków wg. stanu na miesiąc składania wniosku 

- aktualny statut, potwierdzona kopia nadania NIP REGON, 
aktualny wypis KRS 

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo 
osób składających ofertę 

Tak 

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tytuł zadania Nr zadania 

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i 
młodzieży w zakresie kajakarstwa i wioślarstwa KF/10/2009 

OFERENCI: KS Energetyk  

KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM  
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW? 

1. Terminowe złożenie wniosku 

- 9 kwietnia 2009 roku 
Tak 

 

2. Odpowiedni status prawny 

- podmiot nie zaliczony do sektora finansów publicznych i nie 
działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i 
stowarzyszenia 

Tak 

(stowarzyszenie kultury fizycznej) 

- załączenie dokumentu stwierdzającego prowadzenie działalności 
statutowej w zakresie danego zadania 

Tak 

(statut) 

3. Wykazanie doświadczenia w danym zakresie 

- wykazanie doświadczenia w prowadzeniu przedmiotowej 
działalności obejmującej swym zasięgiem zlecane zadanie 

Tak 

(do wglądu) 

4. Wykazanie kosztów realizacji zadania 

- koszt realizacji zadania przez oferenta  
na podstawie załączonego preliminarza 

Tak 

 

5. Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do oferty 

- imienna lista członków wg. stanu na miesiąc składania wniosku 

- aktualny statut, potwierdzona kopia nadania NIP REGON, 
aktualny wypis KRS 

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo 
osób składających ofertę 

Tak 

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tytuł zadania Nr zadania 

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i 
młodzieży w zakresie pływania KF/12/2009 

OFERENCI: UKP Marlin 

KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM  
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW? 

1. Terminowe złożenie wniosku 

- 10 kwietnia 2009 roku 
Nie 

 

2. Odpowiedni status prawny 

- podmiot nie zaliczony do sektora finansów publicznych i nie 
działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i 
stowarzyszenia 

Tak 

(stowarzyszenie kultury fizycznej) 

- załączenie dokumentu stwierdzającego prowadzenie działalności 
statutowej w zakresie danego zadania 

Tak 

(statut) 

3. Wykazanie doświadczenia w danym zakresie 

- wykazanie doświadczenia w prowadzeniu przedmiotowej 
działalności obejmującej swym zasięgiem zlecane zadanie 

Tak 

(do wglądu) 

4. Wykazanie kosztów realizacji zadania 

- koszt realizacji zadania przez oferenta  
na podstawie załączonego preliminarza 

Tak 

 

5. Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do oferty 

- imienna lista członków wg. stanu na miesiąc składania wniosku Nie 

- aktualny statut,  Nie 

- potwierdzona kopia nadania NIP REGON, aktualny wypis KRS 

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo 
osób składających ofertę 

 

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH NIE SPEŁNIA KRYTERIÓW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tytuł zadania Nr zadania 

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i 
młodzieży w zakresie biathlonu KF/13/2009 

OFERENCI: MKS Hermes 

KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM  
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW? 

1. Terminowe złożenie wniosku 

- 17 marca  2009 roku 
Tak 

 

2. Odpowiedni status prawny 

- podmiot nie zaliczony do sektora finansów publicznych i nie 
działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i 
stowarzyszenia 

Tak 

(stowarzyszenie kultury fizycznej) 

- załączenie dokumentu stwierdzającego prowadzenie działalności 
statutowej w zakresie danego zadania 

Tak 

(statut) 

3. Wykazanie doświadczenia w danym zakresie 

- wykazanie doświadczenia w prowadzeniu przedmiotowej 
działalności obejmującej swym zasięgiem zlecane zadanie 

Tak 

(do wglądu) 

4. Wykazanie kosztów realizacji zadania 

- koszt realizacji zadania przez oferenta  
na podstawie załączonego preliminarza 

Tak 

 

5. Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do oferty 

- imienna lista członków wg. stanu na miesiąc składania wniosku 

- aktualny statut, potwierdzona kopia nadania NIP REGON, 
aktualny wypis KRS 

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo 
osób składających ofertę 

Tak 

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tytuł zadania Nr zadania 

Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki 
nożnej juniorów na terenie miasta Gryfina KF/14/2009 

OFERENCI: KS Energetyk  

KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM  
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW? 

1. Terminowe złożenie wniosku 

- 9 kwietnia 2009 roku 
Tak 

 

2. Odpowiedni status prawny 

- podmiot nie zaliczony do sektora finansów publicznych i nie 
działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i 
stowarzyszenia 

Tak 

(stowarzyszenie kultury fizycznej) 

- załączenie dokumentu stwierdzającego prowadzenie działalności 
statutowej w zakresie danego zadania 

Tak 

(statut) 

3. Wykazanie doświadczenia w danym zakresie 

- wykazanie doświadczenia w prowadzeniu przedmiotowej 
działalności obejmującej swym zasięgiem zlecane zadanie 

Tak 

(do wglądu) 

4. Wykazanie kosztów realizacji zadania 

- koszt realizacji zadania przez oferenta  
na podstawie załączonego preliminarza 

Tak 

 

5. Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do oferty 

- imienna lista członków wg. stanu na miesiąc składania wniosku 

- aktualny statut, potwierdzona kopia nadania NIP REGON, 
aktualny wypis KRS 

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo 
osób składających ofertę 

Tak 

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tytuł zadania Nr zadania 

Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki 
ręcznej seniorów KF/16/2009 

OFERENCI: KS Energetyk  

KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM  
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW? 

1. Terminowe złożenie wniosku 

- 9 kwietnia 2009 roku 
Tak 

 

2. Odpowiedni status prawny 

- podmiot nie zaliczony do sektora finansów publicznych i nie 
działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i 
stowarzyszenia 

Tak 

(stowarzyszenie kultury fizycznej) 

- załączenie dokumentu stwierdzającego prowadzenie działalności 
statutowej w zakresie danego zadania 

Tak 

(statut) 

3. Wykazanie doświadczenia w danym zakresie 

- wykazanie doświadczenia w prowadzeniu przedmiotowej 
działalności obejmującej swym zasięgiem zlecane zadanie 

Tak 

(do wglądu) 

4. Wykazanie kosztów realizacji zadania 

- koszt realizacji zadania przez oferenta  
na podstawie załączonego preliminarza 

Tak 

 

5. Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do oferty 

- imienna lista członków wg. stanu na miesiąc składania wniosku 

- aktualny statut, potwierdzona kopia nadania NIP REGON, 
aktualny wypis KRS 

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo 
osób składających ofertę 

Tak 

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tytuł zadania Nr zadania 

Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki 
nożnej seniorów na terenie Miasta i Gminy Gryfina KF/17/2009 

OFERENCI: KS Energetyk  

KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM  
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW? 

1. Terminowe złożenie wniosku 

- 9 kwietnia 2009 roku 
Tak 

 

2. Odpowiedni status prawny 

- podmiot nie zaliczony do sektora finansów publicznych i nie 
działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i 
stowarzyszenia 

Tak 

(stowarzyszenie kultury fizycznej) 

- załączenie dokumentu stwierdzającego prowadzenie działalności 
statutowej w zakresie danego zadania 

Tak 

(statut) 

3. Wykazanie doświadczenia w danym zakresie 

- wykazanie doświadczenia w prowadzeniu przedmiotowej 
działalności obejmującej swym zasięgiem zlecane zadanie 

Tak 

(do wglądu) 

4. Wykazanie kosztów realizacji zadania 

- koszt realizacji zadania przez oferenta  
na podstawie załączonego preliminarza 

Tak 

 

5. Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do oferty 

- imienna lista członków wg. stanu na miesiąc składania wniosku 

- aktualny statut, potwierdzona kopia nadania NIP REGON, 
aktualny wypis KRS 

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo 
osób składających ofertę 

Tak 

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tytuł zadania Nr zadania 

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i 
młodzieży w zakresie kolarstwa KF/19/2009 

OFERENCI: KS Energetyk 

KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM  
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW? 

1. Terminowe złożenie wniosku 

 - 9 kwiecień 2009 roku 
Tak 

 

2. Odpowiedni status prawny 

- podmiot nie zaliczony do sektora finansów publicznych i nie 
działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i 
stowarzyszenia 

Tak 

(stowarzyszenie kultury fizycznej) 

- załączenie dokumentu stwierdzającego prowadzenie działalności 
statutowej w zakresie danego zadania 

Tak 

(statut) 

3. Wykazanie doświadczenia w danym zakresie 

- wykazanie doświadczenia w prowadzeniu przedmiotowej 
działalności obejmującej swym zasięgiem zlecane zadanie 

Tak 

(do wglądu) 

4. Wykazanie kosztów realizacji zadania 

- koszt realizacji zadania przez oferenta  
na podstawie załączonego preliminarza 

Tak 

 

5. Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do oferty 

- imienna lista członków wg. stanu na miesiąc składania wniosku 

- aktualny statut, potwierdzona kopia nadania NIP REGON, 
aktualny wypis KRS 

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo 
osób składających ofertę 

Tak 

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tytuł zadania Nr zadania 

Przygotowanie zawodnika z terenu Miasta i Gminy Gryfino 
do supermaratonu KF/20/2009 

OFERENCI: MKS Hermes 

KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM  
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW? 

1. Terminowe złożenie wniosku 

- 17 marca 2009 roku 
Tak 

 

2. Odpowiedni status prawny 

- podmiot nie zaliczony do sektora finansów publicznych i nie 
działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i 
stowarzyszenia 

Tak 

(stowarzyszenie kultury fizycznej) 

- załączenie dokumentu stwierdzającego prowadzenie działalności 
statutowej w zakresie danego zadania 

Tak 

(statut) 

3. Wykazanie doświadczenia w danym zakresie 

- wykazanie doświadczenia w prowadzeniu przedmiotowej 
działalności obejmującej swym zasięgiem zlecane zadanie 

Tak 

(do wglądu) 

4. Wykazanie kosztów realizacji zadania 

- koszt realizacji zadania przez oferenta  
na podstawie załączonego preliminarza 

Tak 

 

5. Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do oferty 

- imienna lista członków wg. stanu na miesiąc składania wniosku 

- aktualny statut, potwierdzona kopia nadania NIP REGON, 
aktualny wypis KRS 

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo 
osób składających ofertę 

Tak 

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tytuł zadania Nr zadania 

Prowadzenie działalności w zakresie sportu osób 
niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Gryfino KF/21/2009 

OFERENCI: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej GRYF 

KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM  
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW? 

1. Terminowe złożenie wniosku 

- 8 kwietnia 2009 roku 
Tak 

 

2. Odpowiedni status prawny 

- podmiot nie zaliczony do sektora finansów publicznych i nie 
działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i 
stowarzyszenia 

Tak 

(stowarzyszenie kultury fizycznej) 

- załączenie dokumentu stwierdzającego prowadzenie działalności 
statutowej w zakresie danego zadania 

Tak 

(statut) 

3. Wykazanie doświadczenia w danym zakresie 

- wykazanie doświadczenia w prowadzeniu przedmiotowej 
działalności obejmującej swym zasięgiem zlecane zadanie 

Tak 

(do wglądu) 

4. Wykazanie kosztów realizacji zadania 

- koszt realizacji zadania przez oferenta  
na podstawie załączonego preliminarza 

Tak 

 

5. Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do oferty 

- imienna lista członków wg. stanu na miesiąc składania wniosku 

- aktualny statut, potwierdzona kopia nadania NIP REGON, 
aktualny wypis KRS 

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo 
osób składających ofertę 

Tak 

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tytuł zadania Nr zadania 

Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie 
aikido  KF/22/2009 

OFERENCI: Uczniowski Klub Sportowy AIKIDO-
TAISO 

KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM  
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW? 

1. Terminowe złożenie wniosku 

- 15 marca 2009 roku 
Nie 

 

2. Odpowiedni status prawny 

- podmiot nie zaliczony do sektora finansów publicznych i nie 
działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i 
stowarzyszenia 

Tak 

(stowarzyszenie kultury fizycznej) 

- załączenie dokumentu stwierdzającego prowadzenie działalności 
statutowej w zakresie danego zadania 

Nie 

(statut) 

3. Wykazanie doświadczenia w danym zakresie 

- wykazanie doświadczenia w prowadzeniu przedmiotowej 
działalności obejmującej swym zasięgiem zlecane zadanie 

Tak 

(do wglądu) 

4. Wykazanie kosztów realizacji zadania 

- koszt realizacji zadania przez oferenta  
na podstawie załączonego preliminarza 

Tak 

 

5. Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do oferty 

- imienna lista członków wg. stanu na miesiąc składania wniosku 

- aktualny statut, potwierdzona kopia nadania NIP REGON, 
aktualny wypis KRS 

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo 
osób składających ofertę 

Nie 

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH NIE SPEŁNIA KRYTERIÓW 

 


