
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
Nr 0151-35/06  
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
z dnia 13 marca 2006r. 

 
Tytuł zadania Nr zadania 

Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i 
osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym z 
terenu gminy Gryfino poprzez zagospodarowanie ich czasu 
wolnego, w tym organizacja imprezy Dzień Godności Osoby 
Niepełnosprawnej. 

Z/01/2006 

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 

- 27 lutego 2006 roku 
Tak 

(27.02.2006) 

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  
na podstawie załączonego preliminarza 

Tak 

 

5. Imienna lista członków wg. stanu na 1 stycznia 2006 r. 

- imienna lista członków wg. stanu na 1 stycznia 2006 r. 

- 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 profilaktycznej i edukacyjnej w 
zakresie chorób cukrzycy, w tym zakup sprzętu medycznego 
oraz niezbędnej literatury fachowej oraz organizacja 
ogólnodostępnych badań profilaktycznych wraz z 
poradnictwem dla mieszkańców gminy Gryfino. 

Z/02/2006 

OFERENCI: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 

KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM  
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW? 

1. Terminowe złożenie wniosku 

- 27 lutego 2006 roku 
Tak 

(27.02.2006) 

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  
na podstawie załączonego preliminarza 

Tak 

 

5. Imienna lista członków wg. stanu na 1 stycznia 2006 r. 

- imienna lista członków wg. stanu na 1 stycznia 2006 r. 

- 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 

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

Z/03/2006 

OFERENCI: Polski Związek Niewidomych 

KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM  
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW? 

1. Terminowe złożenie wniosku 

- 27 lutego 2006 roku 
Tak 

(20.02.2006) 

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  
na podstawie załączonego preliminarza 

Tak 

 

       5. Imienna lista członków wg. stanu na 1 stycznia 2006 r. 

- imienna lista członków wg. stanu na 1 stycznia 2006 r. 

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

- potwierdzone kopie kwalifikacji trenerskich 

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo 
osób składających ofertę 

Tak 

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tytuł zadania Nr zadania 

Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i 
pozyskiwanie młodych krwiodawców celem zabezpieczenia 
niezbędnej krwi dla potrzeb służby zdrowia na terenu miasta i 
gminy Gryfino. 

Z/04/2006 

OFERENCI: Oferta nie wpłynęła  
 

Uwagi: 

W dniu 23 lutego 2006 roku wpłynęła oferta Polskiego 
Czerwonego Krzyża na zadanie „Propagowanie idei 

honorowego krwiodawstwa na terenie miasta i gminy 
Gryfino”. Oferta nie odpowiada żadnym z ogłoszonych 

zadań. 

 
 
 
 

Tytuł zadania Nr zadania 

Prowadzenie działalności mających na celu promocję 
zdrowia, w tym współpraca z młodzieżą szkolną z terenu 
gminy Gryfino oraz organizacja szkoleń z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy medycznej. 

Z/05/2006 

OFERENCI: Oferta nie wpłynęła 
 
 
 
 
 

Tytuł zadania Nr zadania 

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej 
z terenu gminy Gryfino poprzez popularyzację wiedzy z 
zakresu ochrony przyrody, w tym zorganizowanie wystawy 
fotograficznej prac dzieci i młodzieży nt. walorów 
przyrodniczych gminy Gryfino i opracowanie i wydanie 
materiałów informacyjnych dotyczących obiektów 
przyrodniczych położonych na terenie gminy Gryfino. 

E/01/2006 

OFERENCI: Oferta nie wpłynęła  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tytuł zadania Nr zadania 

Organizacja konkursu dla dzieci i młodzieży ze szkół 
podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Gryfino  
nt. bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

E/02/2006 

OFERENCI: 
Liga Obrony Kraju 

Zarząd Powiatowy 

KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM  
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW? 

1. Terminowe złożenie wniosku 

- 27 lutego 2006 roku 
Tak 

(27.02.2006) 

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  
na podstawie załączonego preliminarza 

Tak 

 

5. Imienna lista członków wg. stanu na 1 stycznia 2006 r. 

- imienna lista członków wg. stanu na 1 stycznia 2006 r. 

- 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 konkursu wiedzy morskiej dla dzieci i młodzieży 
ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Gryfino. E/03/2006 

OFERENCI: 
Liga Obrony Kraju 

Zarząd Powiatowy 

KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM  
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW? 

1. Terminowe złożenie wniosku 

- 27 lutego 2006 roku 
Tak 

(27.02.2006) 

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  
na podstawie załączonego preliminarza 

Tak 

 

5. Imienna lista członków wg. stanu na 1 stycznia 2006 r. 

- imienna lista członków wg. stanu na 1 stycznia 2006 r. 

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

- potwierdzone kopie kwalifikacji trenerskich 

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo 
osób składających ofertę 

Tak 

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA 

 
 
 
 

Tytuł zadania Nr zadania 

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu 
gminy Gryfino poprzez popularyzację harcerstwa. E/04/2006 

OFERENCI: Oferta nie wpłynęła 
 
 



 
 
 
 

Tytuł zadania Nr zadania 

Promocja miejscowości Wełtyń, w tym utworzenie strony 
internetowej dotyczącej Wełtynia oraz organizacja imprez 
kulturalnych i środowiskowych dla mieszkańców. 

K/01/2006 

OFERENCI: 
Stowarzyszenie Miłośników Rozwoju 

Ekologii i Agroturystyki Na Rzecz 
Wełtynia  

KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM  
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW? 

1. Terminowe złożenie wniosku 

- 27 lutego 2006 roku 
Tak 

(27.02.2006) 

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  
na podstawie załączonego preliminarza 

Tak 

 

5. Imienna lista członków wg. stanu na 1 stycznia 2006 r. 

- imienna lista członków wg. stanu na 1 stycznia 2006 r. 

- 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 

Integracja środowisk emeryckich i osób starszych w sołectwie 
Daleszewo, w tym organizacja Dnia Seniora. K/02/2006 

OFERENCI: Stowarzyszenie Seniorów Radość 

KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM  
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW? 

1. Terminowe złożenie wniosku 

- 27 lutego 2006 roku 
Tak 

(17.02.2006) 

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  
na podstawie załączonego preliminarza 

Tak 

 

5. Imienna lista członków wg. stanu na 1 stycznia 2006 r. 

- imienna lista członków wg. stanu na 1 stycznia 2006 r. 

- 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 mającej na celu integrację środowisk 
kombatanckich, inwalidów wojennych oraz poszkodowanych i 
represjonowanych w czasie II wojny światowej z terenu gminy 
Gryfino, w tym poprzez czynny udział w uroczystościach gminnych i 
państwowych. 

K/03006 

OFERENCI: Oferta nie wpłynęła 
 



 
 

Tytuł zadania Nr zadania 

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

 
K/04/2006 

OFERENCI: 
Polski Związek Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów  

Zarząd Rejonowy 

KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM  
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW? 

1. Terminowe złożenie wniosku 

- 27utego 2006 roku 
Tak 

(27.02.2006) 

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  
na podstawie załączonego preliminarza 

Tak 

 

5. Imienna lista członków wg. stanu na 1 stycznia 2006 r. 

- imienna lista członków wg. stanu na 1 stycznia 2006 r. 

- 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 

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

 
K/05/2006 

OFERENCI: 
Związek Sybiraków 

Koło terenowe  

KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM  
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW? 

1. Terminowe złożenie wniosku 

- 27 lutego 2006 roku 
Tak 

(23.02.2006) 

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  
na podstawie załączonego preliminarza 

Tak 

 

5. Imienna lista członków wg. stanu na 1 stycznia 2006 r. 

- imienna lista członków wg. stanu na 1 stycznia 2006 r. 

- 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 

Integracja środowisk kolejarzy z terenu gminy Gryfino, w tym 
opracowanie historii nieczynnych lokalnych tras kolejowych na 
terenie gminy Gryfino. 

 
K/06/2006 

OFERENCI: Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy 
Polskich 

KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM  
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW? 

1. Terminowe złożenie wniosku 

- 27 lutego 2006 roku 
Tak 

(27.02.2006) 

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  
na podstawie załączonego preliminarza 

Tak 

 

5. Imienna lista członków wg. stanu na 1 stycznia 2006 r. 

- imienna lista członków wg. stanu na 1 stycznia 2006 r. 

- 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 propagującej wartości patriotyczne i 
wychowawcze na terenie gminy Gryfino, poprzez organizację 
wykładów dla mieszkańców oraz wystawy. 

 
K/07/2006 

OFERENCI: Oferta nie wpłynęła  
 



 
 
 

Tytuł zadania Nr zadania 

Promocja kulturalna gminy Gryfino w formie występów 
chóralnych, w tym organizacja Koncertu Muzyki Polskiej w 
Gyfinie oraz nagranie w celach promocyjnych gminy Gryfino płyty 
z kolędami w ilości min. 500 sztuk. 

 

K/09/2006 

OFERENCI: Stowarzyszenie Wokalne „Res Musica”  

KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM  
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW? 

1. Terminowe złożenie wniosku 

- 27 lutego 2006 roku 
Tak 

(23.02.2006) 

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  
na podstawie załączonego preliminarza 

Tak 

 

5. Imienna lista członków wg. stanu na 1 stycznia 2006 r. 

- imienna lista członków wg. stanu na 1 stycznia 2006 r. 

- 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 

Zorganizowanie spotkania wielkanocnego i wigilii dla osób 
ubogich i samotnych z terenu gminy Gryfino. 

 
PS/01/2006 

OFERENCI: Oferta nie wpłunęła 

Uwagi: 

W dniu 23 lutego 2006 roku wpłynęła oferta Parafialnego 
Zespołu Caritas na zadanie „Zorganizowanie spotkania 

wigilii dla osób ubogich i samotnych”. Oferta nie 
odpowiada żadnym z ogłoszonych zadań. 



 
 
 

Tytuł zadania Nr zadania 

Wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie 
działalności informacyjnej i oświatowej, w tym organizowanie 
szkoleń z zakresu przedsiębiorczości. 

 
WDG/01/2006 

OFERENCI: Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców 
w Gryfinie 

KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM  
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW? 

1. Terminowe złożenie wniosku 

- 27 lutego 2006 roku 
Tak 

(23.02.2006) 

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 przez oferenta  
na podstawie załączonego preliminarza 

Tak 

 

 5. Imienna lista członków wg. stanu na 1 stycznia 2006 r. 

- imienna lista członków wg. stanu na 1 stycznia 2006 r. 

- 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 

Wspieranie działalności gospodarczej poprzez doradztwo dla osób 
rozpoczynających działalność gospodarczą. 

 
WDG/02/2006 

OFERENCI: Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców 
w Gryfinie 

KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM  
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW? 

1. Terminowe złożenie wniosku 

- 27 lutego 2006 roku 
Tak 

(23.02.2006) 

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 przez oferenta  
na podstawie załączonego preliminarza 

Tak 

 

 5. Imienna lista członków wg. stanu na 1 stycznia 2006 r. 

- imienna lista członków wg. stanu na 1 stycznia 2006 r. 

- 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 

Wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie 
Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „POMERANUS”. 

 
WDG/03/2006 

OFERENCI: Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców 
w Gryfinie 

KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM  
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW? 

1. Terminowe złożenie wniosku 

- 27 lutego 2006 roku 
Tak 

(23.02.2006) 

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 przez oferenta  
na podstawie załączonego preliminarza 

Tak 

 

- wnioskowana kwota dotacji  
(maksymalnie 80% kosztów zadania) 

Tak 

 

- udział środków pozagminnych w realizacji zadania  
(minimum 20% kosztów zadania) 

Tak 

 

        5. Imienna lista członków wg. Stanu na 31 grudnia 2005 r. 

- imienna lista członków wg. stanu na 31 grudnia 2005 r. 

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

- potwierdzone kopie kwalifikacji trenerskich 

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo 
osób składających ofertę 

Tak 

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA 

 


