
Pępowo, dnia 18.04.2019 r.

Zawiadomienie Wójta Gminy 
o wyborze ofert

W  konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Pępowo w roku 2019 ogłoszonym 
zgodnie  z  § 5 pkt 1 i § 12  Programu współpracy Gminy Pępowo   z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), który obejmował następujące 
zadania:

L.p
Rodzaj zadania

Wysokość środków
przeznaczonych na
realizację zadania w

roku 2019 r

1 Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych w tym  
wspieranie działań  i inicjatyw obywatelskich na rzecz 
rozwoju gminy   i  więzi lokalnych.

9.000 zł

2 Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, artystycznych 
imprez środowiskowych i innych projektów kulturalnych 
integrujących społeczność lokalną.

8.000 zł

3 Zadania z zakresu organizacji różnych form  wypoczynku 
letniego  dla dzieci, młodzieży i osób starszych. 3.500 zł

4 Pomoc i integracja społeczna ze szczególnym 
uwzględnieniem osób starszych. 5.000 zł

5 Wspieranie i upowszechnianie kultury  fizycznej i sportu 
wśród dzieci, młodzieży szkolnej i osób dorosłych. 6.500 zł

W odpowiedzi na ogłoszenie złożono 8 ofert.   W  poszczególnych zadaniach  konkursu wpłynęły 
następujące oferty:  
Zadanie nr.1

1) Stowarzyszenie PZW Koło nr 201 w Pępowie z siedziba w Poznaniu na zadanie pod nazwą „
Zawody i rekreacja na 35-lecie koła” z wnioskowaną kwotą dofinansowania 3.500 zł 
( numer oferty- 5)

2)  Stowarzyszenie Gębickie Towarzystwo Wędkarskie z siedzibą w Gębicach na zadanie pod 
nazwą „Lekcja przyrody – ryby słodkowodne – charakterystyka” z wnioskowaną kwota 
dofinansowania 2.800 zł (numer oferty – 6)

Zadanie nr.2

1)  Stowarzyszenie „Chór Gminno – Parafialny z siedzibą w Pępowie”  na zadanie pod 
      nazwą: „Śpiewamy bo lubimy i gminę chwalimy”  , z wnioskowaną kwotą dofinansowania 
5.000 zł  (numer oferty – 1)
2)   Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pępowie na organizację zadania pod

             nazwą „Spotkajmy się na Cegielni" z wnioskowaną kwotą dofinansowania 3.000 zł (numer 
oferty - 8)
     Zadanie nr,3

Nie wpłynęły oferty.



Zadanie nr.4

      1)  Stowarzyszenie „Polski Związek Emerytów  Rencistów  i Inwalidów"  Zarząd
            Rejonowy w Gostyniu  Koło Pępowo na organizację zadania pod nazwą: " Aktywnie i 

sprawnie działamy lokalnie" z wnioskowaną kwotą dofinansowania 2.500 zł  (numer oferty – 3)
     2) Stowarzyszenie Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Pogorzeli na organizację

zadania pod nazwą „Wycieczka na trasie Bautzen i okolice”z wnioskowaną kwota 
dofinansowania 2.500 zł (oferta nr - 2)

     

Zadanie nr.5
      1)  Stowarzyszenie Klub Sportowy TIGER WIELKOPOLSKA z siedzibą w Gostyniu 
            na organizację zadania pod nazwą: " Szkolenie taekwondo i kickboxingu oraz udział w 
zawodach sportowych zawodników z gminy Pępowo"  z wnioskowaną kwotą dofinansowania 3.500
zł ( oferta nr - 4)
           
     2)   Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pępowie na organizację zadania pod
             nazwą Sprawne i zdrowe z wnioskowaną kwotą dofinansowania 3.000 zł (numer oferty-7)

po dokonaniu oceny formalnej złożonych ofert stwierdza że: 
 Oferta   Nr  1  złożona  przez  Stowarzyszenie  „Chór  Gminno  –  Parafialny  z  siedzibą  w

Pępowie  na  organizację  zadania  pod  nazwą  ”Śpiewamy  bo  lubimy  i  gminę  chwalimy”
spełnia warunki formalne konkursu i  mieści się w zakresie rodzajów zadań podanych w
warunkach konkursu

 Oferta  Nr  2  złożona  przez  Stowarzyszenie  Towarzystwo  Osób  Niepełnosprawnych   z
siedzibą w Pogorzeli  na organizację  zadania pod nazwą „Wycieczka na trasie  Bautzen i
okolice”  spełnia  warunki  formalne  konkursu  i  mieści  się  w  zakresie  rodzajów  zadań
podanych w warunkach konkursu.

 Oferta Nr 3 złożona przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów” z siedzibą w
Gostyniu  na  organizację  zadania  pod  nazwą:  "Aktywnie  i  sprawnie  działamy  lokalnie”
spełnia warunki formalne konkursu i  mieści się w zakresie rodzajów zadań podanych w
warunkach konkursu.

 Oferta Nr 4 złożona przez Stowarzyszenie Klub Sportowy "TIGER WIELKOPOLSKA" z
siedzibą  w  Gostyniu  na  organizację  zadania  pod  nazwą:  "Szkolenie  taekwondo  i
kickboxingu oraz udział w zawodach sportowych zawodników z gminy Pępowo" spełnia
warunki formalne konkursu i mieści się w zakresie rodzajów zadań   podanych w warunkach
konkursu.

 Oferta Nr 5  złożona przez  Stowarzyszenie PZW Koło nr 201 w Pępowie z siedziba w
Poznaniu na zadanie pod nazwą „ Zawody i rekreacja na 35-lecie koła” spełnia warunki
formalne  konkursu  i  mieści  się  w  zakresie  rodzajów  zadań  podanych  w  warunkach
konkursu.

 Oferta  Nr 6  złożona przez Stowarzyszenie Gębickie Towarzystwo Wędkarskie z siedzibą w
Gębicach, na zadanie pod nazwą  „Lekcja przyrody – ryby słodkowodne - charakterystyka”"
spełnia warunki   formalne konkursu i mieści się w  zakresie rodzajów zadań podanych w
warunkach  konkursu.

 Oferta  Nr  7   złożona  przez  Stowarzyszenie  Uniwersytet  Trzeciego  Wieku z  siedzibą  w
Pępowie na zadanie pod nazwą „Sprawne i zdrowe”spełnia warunki   formalne konkursu i
mieści się w zakresie rodzajów zadań podanych w warunkach  konkursu.



 Oferta  Nr  8   złożona  przez  Stowarzyszenie  Uniwersytet  Trzeciego  Wieku  z  siedzibą
w Pępowie na zadanie pod  nazwą: " Spotkajmy się na Cegielni"  spełnia warunki  formalne
konkursu i mieści się zakresie rodzajów zadań podanych  w warunkach konkursu.

      Do oceny merytorycznej w dalszej części postępowania zakwalifikowano 8 ofert  które
otrzymały następującą ilość punktów:

Lp Numer oferty - Oferent Ilość uzyskanych punktów w
ocenie merytorycznej  oferty 

1 Oferta  Nr 1 złożona przez Stowarzyszenie Chór 
Gminno – Parafialny Continuo w Pępowie na 
zadanie pod nazwą „Śpiewamy bo lubimy i gminę 
chwalimy”

18

2 Oferta Nr 2 złożona przez Stowarzyszenie 
Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych z siedzibą 
w Pogorzeli na organizacje zadania pod nazwą 
„Wycieczka na trasie Bautzen i okolice”

17

3 Oferta nr 3 złożona przez Polski Związek 
Emerytów Rencistów i Inwalidów z siedzibą w 
Gostyniu na zadanie pod nazwą „ Aktywnie i 
sprawnie działamy lokalnie”.

17

4 Oferta Nr 4 złożona przez Stowarzyszenie Klub 
Sportowy "TIGER WIELKOPOLSKA" z siedzibą 
w Gostyniu na organizację zadania pod nazwą: 
"Szkolenie taekwondo i kickboxingu oraz udział w 
zawodach sportowych zawodników z gminy 
Pępowo"

16

5 Oferta Nr 5  złożona przez Stowarzyszenie PZW 
Koło nr 201 Pępowo z siedziba w Poznaniu na 
zadanie pod nazwą „Zawody i rekreacja na 35-lecie
Koła”

16

6 Oferta  Nr 6  złożona przez Stowarzyszenie 
Gębickie Towarzystwo Wędkarskie z siedzibą w 
Gębicach na zadanie pod nazwą „Lekcja przyrody –
ryby słodkowodne – charakterystyka.

15

7  Oferta Nr 7  złożona przez Stowarzyszenie  
Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedziba w Pępowie
na zadanie pod nazwą „ Sprawne i zdrowe”

15

8 Oferta Nr 8  złożona przez Stowarzyszenie 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pępowie na 
zadanie pod nazwą „ Spotkajmy się na Cegielni”

17

Łączna kwota na którą  organizacje złożyły oferty wyniosła – 25.800 zł
Kwota przeznaczona na realizację  zadań wynikająca z ogłoszenia  wynosiła  - 32.000 zł



Mając  na  uwadze  że  wszystkie  złożone  oferty  były  kompletne  pod  względem  formalnym
i wszystkie  mieściły się  w rodzaju zadań na jakie ogłoszono konkurs, postanowiono wesprzeć
finansowo oferentów, którzy złożyli  projekty.  Po szczegółowej  analizie  ofert   przyznano środki
finansowe dla ofert następująco:

L
p

Numer oferty - Oferent Kwota
dofinansowania

Ilość uzyskanych
punktów w ocenie

merytorycznej  oferty
1 Oferta  Nr 1 złożona przez 

Stowarzyszenie Chór Gminno – 
Parafialny Continuo w Pępowie na 
zadanie pod nazwą „Śpiewamy bo 
lubimy i gminę chwalimy”

5.000 18

2 Oferta Nr 2 złożona przez 
Stowarzyszenie Towarzystwo Osób 
Niepełnosprawnych z siedzibą w 
Pogorzeli na organizacje zadania pod 
nazwą „Wycieczka na trasie Bautzen 
i okolice”

2.500 17

3 Oferta nr 3 złożona przez Polski 
Związek Emerytów Rencistów i 
Inwalidów z siedzibą w Gostyniu na 
zadanie pod nazwą „ Aktywnie i 
sprawnie działamy lokalnie”.

2.500 17

4 Oferta Nr 4 złożona przez 
Stowarzyszenie Klub Sportowy 
"TIGER WIELKOPOLSKA" z 
siedzibą w Gostyniu na organizację 
zadania pod nazwą: "Szkolenie 
taekwondo i kickboxingu oraz udział 
w zawodach sportowych 
zawodników z gminy Pępowo"

3.500 16

5 Oferta Nr 5  złożona przez 
Stowarzyszenie PZW Koło nr 201 
Pępowo z siedziba w Poznaniu na 
zadanie pod nazwą „Zawody i 
rekreacja na 35-lecie Koła”

3.500 16

6 Oferta  Nr 6  złożona przez 
Stowarzyszenie Gębickie 
Towarzystwo Wędkarskie z siedzibą 
w Gębicach na zadanie pod nazwą 
„Lekcja przyrody – ryby 
słodkowodne – charakterystyka.

2.800 15

7  Oferta Nr 7  złożona przez 
Stowarzyszenie  Uniwersytet 
Trzeciego Wieku z siedziba w 
Pępowie na zadanie pod nazwą  
„ Sprawne i zdrowe”

3.000 15

8 Oferta Nr 8  złożona przez 
Stowarzyszenie Uniwersytet 

3.000 17



Trzeciego Wieku w Pępowie na 
zadanie pod nazwą „ Spotkajmy się 
na Cegielni”

Wójt Gminy Pępowo

 Grzegorz Matuszak


