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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
Nr 0151-61/08  
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
z dnia 5 maja 2008 r. 

 
 
 
 

Tytuł zadania Nr zadania 

Organizacja konkursu wiedzy morskiej dla dzieci i młodzieży 
ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Gryfino. E/01/2008 

OFERENCI: Oferta nie wpłynęła 
 
 
 
 
 

Tytuł zadania Nr zadania 

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej 
z terenu gminy Gryfino. E/02/2008 

OFERENCI: Oferta nie wpłynęła 
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Tytuł zadania Nr zadania 

Promocja kulturalna gminy Gryfino w formie wstępów 
chóralnych, w tym udział w uroczystościach gminnych 
i państwowych. 

 
K/01/2008 

OFERENCI: Stowarzyszenie Wokalne „Res Musica” 

KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM  
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW? 

1. Terminowe złożenie wniosku 

- 18 kwietnia 2008 roku 
Tak 

(18.04.2008) 

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) 

- 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, w tym udział środków 
własnych, na podstawie załączonego preliminarza i kosztorysu 

Tak 

 

5. Pozostałe dokumenty 

 

- zaświadczenie potwierdzające nadanie NIP, 

- zaświadczenie potwierdzające nadanie  REGON, 

- aktualny wypis KRS 

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo 
osób składających ofertę   

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności 
stowarzyszenia za rok 2007 

Tak 

Tak 

Nie 

Tak 

 

Tak 

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH NIE SPEŁNIA KRYTERIÓW 
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Tytuł zadania Nr zadania 

Popularyzowanie wiedzy na temat historii miasta Gryfina i 
okolicznych miejscowości. 

 
K/02/2008 

OFERENCI: Towarzystwo Miłośników Historii Ziemi 
Gryfińskiej 

KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM  
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW? 

1. Terminowe złożenie wniosku 

- 18 kwietnia 2008 roku 
Tak 

(18.04.2008) 

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) 

- 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, w tym udział środków 
własnych, na podstawie załączonego preliminarza i kosztorysu 

Tak 

 

5. Pozostałe dokumenty 

 

- zaświadczenie potwierdzające nadanie NIP, 

- zaświadczenie potwierdzające nadanie  REGON, 

- aktualny wypis KRS 

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo 
osób składających ofertę   

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności 
stowarzyszenia za rok 2007 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

 

Tak 

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA 
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Tytuł zadania Nr zadania 

 
Integracja środowisk emeryckich i osób starszych z terenu gminy 
Gryfino, w tym organizacja Dnia Seniora. 

 
K/03/2008 

OFERENCI: 
Polski Związek Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów Zarząd Rejonowy  
w Gryfinie 

KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM  
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW? 

1. Terminowe złożenie wniosku 

- 18 kwietnia 2008 roku 
Tak 

(18.04.2008) 

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) 

- 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, w tym udział środków 
własnych, na podstawie załączonego preliminarza i kosztorysu 

Tak 

 

5. Pozostałe dokumenty 

- zaświadczenie potwierdzające nadanie NIP, 

- zaświadczenie potwierdzające nadanie  REGON, 

- aktualny wypis KRS 

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo 
osób składających ofertę 

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności 
stowarzyszenia za rok 2007 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

 

Tak 

 

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA 
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Tytuł zadania Nr zadania 

Integracja środowisk sybirackich z gminy Gryfino, w tym czynny 
udział w uroczystościach gminnych i państwowych.  
 

K/04/2008 

OFERENCI: Oferta nie wpłynęła 
 
 
 

Tytuł zadania Nr zadania 

Integracja środowisk emeryckich i osób starszych w sołectwie 
Daleszewo, w tym organizacja Dnia Seniora. 

 
K/05/2008 

OFERENCI: Stowarzyszenie Seniorów Radość 

KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM  
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW? 

1. Terminowe złożenie wniosku 

- 18 kwietnia 2008 roku 
Tak 

(16.04.2008) 

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) 

- 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, w tym udział środków 
własnych, na podstawie załączonego preliminarza i kosztorysu 

Tak 

 

5. Pozostałe dokumenty 

 

- zaświadczenie potwierdzające nadanie NIP, 

- zaświadczenie potwierdzające nadanie  REGON, 

- aktualny wypis KRS 

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo 
osób składających ofertę 

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności 
stowarzyszenia za rok 2007 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

 

Tak 

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA 
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Tytuł zadania Nr zadania 

Promocja miejscowości Wełtyń, w tym prowadzenie 
i aktualizowanie strony internetowej dotyczącej Wełtynia, z 
uwzględnieniem walorów turystycznych tej miejscowości. 

 
K/06/2008 

OFERENCI: 
Stowarzyszenie Miłośników Rozwoju 

Ekologii i Agroturystyki Na Rzecz 
Wełtynia 

KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM  
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW? 

1. Terminowe złożenie wniosku 

- 18 kwietnia 2008 roku 
Tak 

(18.04.2008) 

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) 

- 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, w tym udział środków 
własnych, na podstawie załączonego preliminarza i kosztorysu 

Tak 

 

5. Pozostałe dokumenty 

 

- zaświadczenie potwierdzające nadanie NIP, 

- zaświadczenie potwierdzające nadanie  REGON, 

- aktualny wypis KRS 

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo 
osób składających ofertę 

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności 
stowarzyszenia za rok 2007 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

 

Tak 

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA  
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Tytuł zadania Nr zadania 

Integracja środowisk kolejarzy z terenu gminy Gryfino, w tym 
czynny udział w uroczystościach gminnych i państwowych. 

 
K/07/2008 

OFERENCI: Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy 
Polskich 

KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM  
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW? 

1. Terminowe złożenie wniosku 

- 18 kwietnia 2008 roku 
Tak 

(16.04.2008) 

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 katolickie) 

- 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, w tym udział środków 
własnych, na podstawie załączonego preliminarza i kosztorysu 

Tak 

 

5. Pozostałe dokumenty 

 

- zaświadczenie potwierdzające nadanie NIP, 

- zaświadczenie potwierdzające nadanie  REGON, 

- aktualny wypis KRS 

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo 
osób składających ofertę 

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności 
stowarzyszenia za rok 2007 

 

Tak 

Tak 

Tak  

 

Tak 

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA 
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Tytuł zadania Nr zadania 

Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych 
z terenu gminy Gryfino poprzez zagospodarowanie ich czasu 
wolnego. 

 
Z/01/2008 

OFERENCI: 
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób  

z Upośledzeniem Umysłowym  
Koło w Gryfinie 

KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM  
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW? 

1. Terminowe złożenie wniosku 

- 18 kwietnia 2008 roku 
Tak 

(14.04.2008) 

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) 

- 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, w tym udział środków 
własnych, na podstawie załączonego preliminarza i kosztorysu 

Tak 

 

5. Pozostałe dokumenty 

 

- zaświadczenie potwierdzające nadanie NIP, 

- zaświadczenie potwierdzające nadanie  REGON, 

- aktualny wypis KRS 

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo 
osób składających ofertę 

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności 
stowarzyszenia za rok 2007 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

 

Tak 

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA 
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Tytuł zadania Nr zadania 

Opieka paliatywna nad dziećmi przewlekle i nieuleczalnie 
chorymi z terenu gminy Gryfino. 

 
Z/02/2008 

OFERENCI: Fundacja Zachodniopomorskie 
Hospicjum Dla Dzieci  

KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM  
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW? 

1. Terminowe złożenie wniosku 

- 18 kwietnia 2008 roku 
Tak 

(10.04.2008) 

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) 

- 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, w tym udział środków 
własnych, na podstawie załączonego preliminarza i kosztorysu 

Tak 

 

5. Pozostałe dokumenty 

 

- zaświadczenie potwierdzające nadanie NIP, 

- zaświadczenie potwierdzające nadanie  REGON, 

- aktualny wypis KRS 

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo 
osób składających ofertę 

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności 
stowarzyszenia za rok 2007 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

 

Tak 

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA 
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Tytuł zadania Nr zadania 

Prowadzenie działalności z zakresu promocji zdrowia, promocji 
honorowego krwiodawstwa oraz edukacji zdrowotnej. 

 
Z/03/2008 

OFERENCI: 
Polski Czerwony Krzyż 

Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy 
w Szczecinie 

KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM  
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW? 

1. Terminowe złożenie wniosku 

- 18 kwietnia 2008 roku 
Tak 

(17.04.2008) 

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) 

- 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, w tym udział środków 
własnych, na podstawie załączonego preliminarza i kosztorysu 

Tak 

 

5. Pozostałe dokumenty 

 

- zaświadczenie potwierdzające nadanie NIP, 

- zaświadczenie potwierdzające nadanie  REGON, 

- aktualny wypis KRS 

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo 
osób składających ofertę 

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności 
stowarzyszenia za rok 2007 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

 

Tak 

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA 
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Tytuł zadania Nr zadania 

Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej dla dzieci 
niesłyszących i niedosłyszących z terenu gminy Gryfino. Z/04/2008 

OFERENCI: Polski Związek Głuchych 

KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM  
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW? 

1. Terminowe złożenie wniosku 

- 18 kwietnia 2008 roku 
Tak 

(16.04.2008) 

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) 

- 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, w tym udział środków 
własnych, na podstawie załączonego preliminarza i kosztorysu 

Tak 

 

5. Pozostałe dokumenty 

 

- zaświadczenie potwierdzające nadanie NIP, 

- zaświadczenie potwierdzające nadanie  REGON, 

- aktualny wypis KRS 

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo 
osób składających ofertę 

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności 
stowarzyszenia za rok 2007 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

 

Tak 

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA 
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Tytuł zadania Nr zadania 

Integracja osób niewidomych i niedowidzących z terenu gminy 
Gryfino, w tym organizacja prezentacji twórczości dzieci 
niewidomych i niedowidzących. 

 
Z/05/2008 

OFERENCI: Polski Związek Niewidomych  
Koło w Gryfinie 

KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM  
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW? 

1. Terminowe złożenie wniosku 

- 18 kwietnia 2008 roku 
Tak 

(09.04.2008) 

2. Odpowiedni status prawny 

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

Tak 

(cech rzemieślniczy) 

- 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, w tym udział środków własnych,  
na podstawie załączonego preliminarza i kosztorysu 

Tak 

 

 5. Pozostałe dokumenty 

 

- zaświadczenie potwierdzające nadanie NIP, 

- zaświadczenie potwierdzające nadanie  REGON, 

- aktualny wypis KRS 

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo 
osób składających ofertę 

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności 
stowarzyszenia za rok 2007 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

 

Tak 

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA 
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Tytuł zadania Nr zadania 

Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w 
zakresie chorób cukrzycy. 

 
Z/06/2008 

OFERENCI: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków  
Koło w Gryfinie 

KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM  
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW? 

1. Terminowe złożenie wniosku 

- 18 kwietnia 2008 roku 
Tak 

(11.04.2007) 

2. Odpowiedni status prawny 

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

Tak 

(cech rzemieślniczy) 

- 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, w tym udział środków własnych, 
na podstawie załączonego preliminarza i kosztorysu 

Nie 

 

 5. Pozostałe dokumenty 

 

- zaświadczenie potwierdzające nadanie NIP, 

- zaświadczenie potwierdzające nadanie  REGON, 

- aktualny wypis KRS 

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo 
osób składających ofertę 

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności 
stowarzyszenia za rok 2007 

 

Tak 

Tak 

Tak 

Nie 

 

Nie 

 

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH NIE SPEŁNIA KRYTERIÓW 

 
 
 
 
 
 


