
Rozstrzygnięcie odwołań od oceny formalnej Ofert złożonych

w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020, edycja 2018

                 cccccc   

L.p. Nr Oferty Oferent

Wynik oceny 

formalnej Uzasadnienie oceny formalnej Treść odwołania

Rozstrzygnięcie

odwołania Uzasadnienie rozstrzygnięcia

1 755

1. STOWARZYSZENIE 

"CZŁOWIEK I PRZYRODA, 

Krzywe

2. Uniwersytet Warmińsko-

Mazurski, Olsztyn

Odrzucona

2. Złożenie oferty przez 

uprawniony podmiot.

Złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony Oferent 2: 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Zgodnie z odwołaniem Oferta nr 755 została 

złożona przez podmiot uprawniony do udziału w 

konkursie: Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda". 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski nie jest 

Oferentem, a partnerem w projekcie. Odrzucona

Oferta nr 755 została złożona przez dwóch Oferentów. Jako Oferent nr 2 

wpisany został Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn - podmiot 

nieuprawniony do udziału w konkursie. Ww. podmiot został wskazany 

jako Oferent a nie jako partner w związku z czym Oferta została złożona 

przez podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie. Ze złożonej Oferty 

nie wynika, iż Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest partnerem w 

projekcie - w złożonej Ofercie zaplanowano dotację dla Oferenta 2 w 

wysokości 249.820 zł.

2 851

Fundacja "Dr Clown", 

Warszawa

Odrzucona

2. Złożenie oferty przez 

uprawniony podmiot.

Podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie.  Zgodnie z 

Regulaminem (s.5). W przypadku organizacji, których oddziały 

terenowe/okręgowe nie posiadają osobowości prawnej, 

oddziały te mogą składać oferty w ramach niniejszego 

konkursu, po uzyskaniu zgody jednostki macierzystej tj. 

pełnomocnictwa szczególnego do działania w ramach 

niniejszego konkursu, w imieniu tej jednostki.  (s. 12) Data 

wystawienia takiego pełnomocnictwa nie może być późniejsza 

niż data złożenia oferty w Generatorze. Zgodnie z 

oświadczeniem w generatorze Oferent: Fundacja "Dr Clown" 

Oddział Pomorze - oddział terenowy nieposiadający osobowości 

prawnej oświadczył, iż NIE posiada pełnomocnictwa 

szczegółowego do działania w ramach niniejszego konkursu, w 

imieniu jednostki macierzystej.

W odwołaniu Fundacja "Dr Clown" wskazała, iż 

oddział terenowy jest podmiotem uprawnionym 

do udziału w konkursie na podstawie ogólnego 

Pełnomocnictwa wystawionego Pełnomocnikowi 

Regionalnemu przez Zarząd Fundacji "Dr Clown" 

do reprezentowania Fundacji na podległym jej 

terenie. Odrzucona

Zgodnie z Regulaminem (s.5). W przypadku organizacji, których oddziały 

terenowe/okręgowe nie posiadają osobowości prawnej, oddziały te 

mogą składać oferty w ramach niniejszego konkursu, po uzyskaniu zgody 

jednostki macierzystej tj. pełnomocnictwa szczególnego do działania w 

ramach niniejszego konkursu, w imieniu tej jednostki . Zgodnie z 

oświadczeniem w generatorze Oferent: Fundacja "Dr Clown" Oddział 

Pomorze - oddział terenowy nieposiadający osobowości prawnej 

oświadczył, iż NIE posiada pełnomocnictwa szczegółowego do działania w 

ramach niniejszego konkursu, w imieniu jednostki macierzystej. 

W przedstawionym odwołaniu brak jest informacji nt. zgody jednostki 

macierzystej tj. pełnomocnictwa szczególnego dla oddziału terenowego 

do działania w ramach niniejszego konkursu, w imieniu tej jednostki. Do 

odwołania zostało załączone pełnomocnictwo ogólne dla Pełnomocnika 

Regionalnego do reprezentowania Fundacji, co nie wyczerpuje wymogu 

zapisu Regulaminu konkursu FIO 2018.

3 1038

1. Lokalna Grupa Działania 

Ziemi Sandomierskiej, 

Łoniów

2. Miejsko-Gminny Ośrodek 

Sportu i Kultury, 

Koprzywnica

Odrzucona

2. Złożenie oferty przez 

uprawniony podmiot.

Oferta złożona przez podmiot nieuprawniony - Oferent 2: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Kultury.

Zgodnie z odwołaniem Oferta nr 1038 została 

złożona przez podmiot uprawniony do udziału w 

konkursie: Lokalną Grupę Działania Ziemi 

Sandomierskiej. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu 

i Kultury w Koprzywnicy nie jest Oferentem, a 

partnerem w projekcie.

Przekazana do oceny 

merytorycznej

Oferta nr 1038 została złożona przez dwóch Oferentów. Jako Oferent nr 2 

wpisany został Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Kultury, Koprzywnica - 

podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie. Ww. podmiot został 

wskazany jako Oferent w wyniku błędu Oferenta 1, co potwierdza treść 

Oferty oraz brak planowanego przeznaczenia środków z dotacji dla 

Oferenta 2.

4 1172

Stowarzyszenie Seniorzy 

"Złota Jesień", Łasin

Odrzucona

2. Złożenie oferty przez 

uprawniony podmiot.

Przekroczenie limitu jednej oferty na uprawniony podmiot. W 

dniu 2018-04-03 o godz. 23:26:09 złożona została Oferta o nr 

1008 Stowarzyszenia Aktywną Bądź pod numerem KRS 

0000656009. Zgodnie z Regulaminem (s. 11) Każda kolejna 

oferta złożona przez ten sam podmiot będzie traktowana jako 

oferta złożona przez podmiot nieuprawniony do udziału w 

konkursie.

Zgodnie z odwołaniem pod numerem KRS  KRS 

0000656009 wpisane jest Stowarzyszenie 

Seniorzy "Złota Jesień". W uzasadnieniu oceny 

formalnej błędnie wpisano, iż pod wskazanym 

numerem w rejestrze znajduje się 

Stowarzyszenie Aktywną Bądź, w związku z czym 

Oferta nr 1008 nie została złożona przez 

Stowarzyszenie Seniorzy "Złota Jesień", a co za 

tym idzie limit jednej Oferty na podmiot 

uprawniony nie został przekroczony. Odrzucona

W uzasadnieniu odrzucenia na liście formalnej znalazł się błąd w nazwie 

podmiotu, który złożył Ofertę nr 1008. Zgodnie z Ofertą nr 1008 jest to 

ten sam podmiot co złożył Ofertę nr 1172 - Stowarzyszenie Seniorzy 

"Złota Jesień" z Łasina, wpisany do KRS pod numerem 0000656009. Błąd 

w uzasadnieniu na liście formalnej nie zmienia faktu, iż obie Oferty zostały 

złożone przez tą samą organizację, co stanowi przekroczenie limitu jednej 

oferty na uprawniony podmiot. Zgodnie z Regulaminem (s. 11) Każda 

kolejna oferta złożona przez ten sam podmiot będzie traktowana jako 

oferta złożona przez podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie.
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5 2105

Polski Związek 

Niewidomych Okręg 

Dolnośląski, Wrocław

Odrzucona

2. Złożenie oferty przez 

uprawniony podmiot.

Oferta złożona przez podmiot nieuprawniony do udziału w 

konkursie. Oferta złożona przez Polski Związek Niewidomych 

Okręg Dolnośląski (nr KRS 0000087580), oddział terenowy: 

Polski Związek Niewidomych Koło w Jeleniej Górze. W KRS pod 

wskazanym numerem w Rubryce 3 - "Jednostki terenowe lub 

oddziały" nie widnieje oddział terenowy pod nazwą: Polski 

Związek Niewidomych Koło w Jeleniej Górze.

Zgodnie z odwołaniem oddział terenowy 

nieposiadający osobowości prawnej Okręgu 

Dolnośląskiego Polskiego Związku Niewidomych - 

Koło w Jeleniej Górze jest podmiotem 

uprawnionym do udziału w konkursie, jako że 

utworzony został na podstawie zapisów 

statutowych Okręgu Dolnośląskiego Polskiego 

Związku Niewidomych. Do odwołania załączony 

został statut oraz pełnomocnictwo do 

reprezentowania Koła. Odrzucona

W Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000087580 widnieje 

podmiot Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski. W rejestrze pod 

wskazanym numerem w Rubryce 3 - "Jednostki terenowe lub oddziały" 

brak jest wpisów o jednostkach terenowych lub oddziałach organizacji. 

Do odwołania nie został załączony żaden dokument potwierdzający 

powołanie Koła w Jeleniej Górze. W związku z powyższym nie ma 

podstaw do uznania Polskiego Związku Niewidomych Koło w Jeleniej 

Górze jako podmiotu uprawnionego do udziału w konkursie.

6 2540

Fundacja Rozwoju 

Demokracji Lokalnej, 

Warszawa

Odrzucona

2. Złożenie oferty przez 

uprawniony podmiot.

Przekroczenie limitu jednej oferty na uprawniony podmiot. W 

dniu 2018-03-28 o godz. 11:14:11, złożona została Oferta o nr 

342 Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Oddział terenowy: 

Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w 

Szczecinie pod numerem KRS 0000052000. W dniu 2018-04-05 o 

godzinie 10:56:41, złożona została Oferta o nr 1796 Fundacji 

Rozwoju Demokracji Lokalnej Oddział terenowy: Małopolski 

Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji pod numerem 

KRS 0000052000.  Zgodnie z Regulaminem: (s. 6) Złożenie oferty 

przez oddział terenowy nieposiadający osobowości prawnej nie 

wyczerpuje limitu 1 oferty jednostki macierzystej (zarządu 

głównego) lub pozostałych oddziałów terenowych. Jednakże w 

ramach jednej osobowości prawnej oddziały terenowe mogą 

złożyć maksymalnie 2 dodatkowe oferty. (s. 11) Każda kolejna 

oferta złożona przez ten sam podmiot będzie traktowana jako 

oferta złożona przez podmiot nieuprawniony do udziału w 

konkursie. Oferta nr 2540 Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej 

Oddział terenowy: Regionalny Ośrodek Fundacji Rozwoju 

Demokracji Lokalnej w Lublinie złożona w dniu 2018-04-05 o 

godzinie 15:17:32 jest trzecią Ofert oddziału terenowego 

Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Zgodnie z odwołaniem Oferta FRDL nr 1796 

została złożona przez Zarząd Główny FRDL - nie 

przez oddział terenowy nieposiadający 

osobowości prawnej: Małopolski Instytut 

Samorządu Terytorialnego i Administracji.

W przypadku nieuwzględnienia powyższego 

uzasadnienia FRDL zwraca się z prośbą o 

wycofanie z oceny merytorycznej Oferty nr 1796, 

a przywrócenie do oceny Oferty nr 2540. Odrzucona

Zgodnie z Regulaminem: (s. 6) Złożenie oferty przez oddział terenowy 

nieposiadający osobowości prawnej nie wyczerpuje limitu 1 oferty 

jednostki macierzystej (zarządu głównego) lub pozostałych oddziałów 

terenowych. Jednakże w ramach jednej osobowości prawnej oddziały 

terenowe mogą złożyć maksymalnie 2 dodatkowe oferty.  Wszystkie trzy 

Oferty zostały złożone w Generatorze przez oddziały terenowe FRDL 

nieposiadające osobowości prawnej. Odwołanie, iż Oferta 1796 została 

złożona przez Zarząd Główny nie jest zgodna z częścią II.3 Oferty, w której 

jako podmiot realizujący zadanie wskazno oddział terenowy 

nieposiadający osobowości prawnej: Małopolski Instytut Samorządu 

Terytorialnego i Administracji. W związku z powyższym, wszystkie trzy 

Oferty złożone przez FRDL należy uznać za Oferty złożone przez oddziały 

terenowe nieposiadające osobowości prawnej.

Regulamin także nie przewiduje możliwości wycofania Oferty złożonej po 

zakończeniu oceny formalnej w celu zmiany oceny formalnej innej Oferty. 

W Regulaminie zapisano wprost, iż (s. 11) Każda kolejna oferta złożona 

przez ten sam podmiot będzie traktowana jako oferta złożona przez 

podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie. W związku z powyższym 

Oferta nr 2540 Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Oddział terenowy: 

Regionalny Ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Lublinie 

złożona w dniu 2018-04-05 o godzinie 15:17:32 jest traktowana jako 

Oferta złożona przez podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie.
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