
Rozstrzygnięcie odwołań od wyników oceny formalnej 

NOWEFIO edycja 2023

L.p. Numer 

oferty

Oferent Uzasadnienie oceny negatywnej Odwołanie Rozstrzygnięcie

1 53232 Oferent 1: Muzeum w 

Lewkowie

Oferent 2: Koło 

Gospodyń Wiejskich w 

Lewkowie Osiedle

Podmiotami nieuprawnionymi do składania ofert są podmioty publiczne.

Muzeum w Lewkowie jest samorządową jednostką organizacyjną w związku z czym 

nie jest podmiotem uprawnionym do udziału w konkursie.

Formalnie na wniosku figuruje (jako oferent nr 2) podmiot Koło 

Gospodyń Wiejskich w Lewkowie Osiedle, które prężnie działa 

na terenie miejscowości Lewków i do swoich pomysłów 

zaprosiło do współpracy Muzeum w Lewkowie, które z kolei 

dysponuje bazą lokalową niezbędną nam jako KGW do 

prowadzenia działań z szeroko rozumianego dziedzictwa 

kulinarnego Polski. Muzeum nie jest podmiotem składającym 

wniosek, tylko naszym partnerem.

Wartością dodaną do naszego projektu wymyślonego i 

zaproponowanego do współpracy przez panie z Koła Gospodyń 

Wiejskich z Lewkowa Osiedle jest nadbudowa historyczna 

obiektu muzealnego i pomieszczenia kuchni pałacowej. Całość 

projektu będzie jednak realizowana przez niezwykle 

zaangażowane członkinie Koła z Lewkowa Osiedle.

Muzeum w Lewkowie zostało wpisane wprost jako 

Oferent 1 (nie jako partner). Muzeum w Lewkowie nie 

spełnia przesłanki podmiotu uprawnionego do 

złożenia wniosku zgodnie z Regulaminem konkursu 

NOWEFIO, edycja 2023 s. 10. Ofertę wspólną mogą 

złożyć wyłącznie podmioty uprawnione do udziału w 

konkursie.

Z uwagi na powyższe Przewodniczący Komitetu ds. 

Pożytku Publicznego oddala odwołanie. 

2 54776 Stowarzyszenie 

Honorowych Dawców 

Krwi Rzeczypospolitej 

Polskiej, Klub 

Honorowych Dawców 

Krwi "Strażak" przy OSP 

Straszewo w Straszewie

 Organizacja wnioskująca Klub Honorowych Dawców Krwi "STRAŻAK" przy OSP 

Straszewo jest oddziałem terenowym, nie posiadającym własnej osobowości 

prawnej, Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej, w 

związku z czym zgodnie z Regulaminem konkursu NOWEFIO edycja 2023, jest 

podmiotem nieuprawnionym do składania wniosków.

Zgodnie z uchwalonym w dniu 24 września 2022 roku i 

obowiązującym nadal statutem Stowarzyszenia Honorowych 

Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Dąbrowie 

Górniczej, Nasz Klub jest jednostką terenową korzystającą z 

osobowości prawnej Stowarzyszenia Honorowych Dawców 

KrwiRzeczypospolitej Polskiej na podstawie pełnomocnictw 

nadanych przez Radę Główną Stowarzyszenia, o czym mówi 

rozdział I, §4 oraz §6, rozdział IV §24 pkt 24.4 owego statutu. 

Klub wpisany jest również do Krajowego Rejestru Sądowego

Oferent  w odwołaniu potwierdził że korzysta z 

osobowości prawnej Stowarzyszenia Honorowych 

Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej, zatem nie 

posiada własnej osobowości prawnej. Zgodnie z 

Regulaminem konkursu NOWEFIO, edycja 2023 s.11 

jest podmiotem nieuprawnionym do udziału w 

konkursie.                        

Z uwagi na powyższe Przewodniczący Komitetu ds. 

Pożytku Publicznego oddala odwołanie. 
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