
               

Zał. Nr III 

Protokół 
z prac komisji konkursowej 

opiniującej oferty złożone na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego 
w 2017r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu  

 
Na posiedzeniu w dniu ……………………………………….  
 
Komisja Konkursowa w składzie:  
 
1. Przewodniczący – Agata Szafrańska 
2. Sekretarz – Daria Sumińska  
3. Członek – Ewa Antoszewska  
4. Członek – Mariola Ejdowska  
 
ustaliła, że na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w 2017r. w zakresie 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wpłynęło/a/ …………. ofert/a/ 
złożonych/a/ przez  
 
1. ……………………………………………, której nadano numer porządkowy: „Oferta Nr 1” 
2. ……………………………………………, której nadano numer porządkowy: „Oferta Nr 2”,  
 
Komisja Konkursowa dokonała następujących czynności:  
I. Przewodniczący Komisji Konkursowej zapoznał członków Komisji z zasadami działania w 
sprawie opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert. 
II. Komisja Konkursowa dokonała oceny formalnej ofert poprzez wypełnienie dla każdej 
oferty formularza oceny formalnej oferty (Zał. Nr I). Po dokonaniu oceny formalnej ofert 
Komisja Konkursowa postanowiła: 
 

a) Dopuścić do dalszej części konkursu oferty spełniające wymogi formalne: * 
 
1. ………………………………………………  
2. ……………………………………………….  
 
b) Nie dopuścić do dalszej części konkursu ofert: * 
 
1. ………………………………………………  
Uzasadnienie:  
……………………………………………………………………………………………….….………. 
 
2. ………………………………………………..  
Uzasadnienie:  
…………………………………………………………………………………………………..….…… 
 
c) Wezwać do uzupełnienia braków formalnych oferty: * 
1. ………………………………………………  
Uzasadnienie:  
………………………………………………………………………………………………………..…. 
 
2. ………………………………………………..  
Uzasadnienie:  
……………………………………………………………………………………………………..…… 
d) Po wystosowaniu wezwania/ń/ do uzupełnienia braków formalnych w dniu 
………………………. pracę Komisja Konkursowa zakończyła.* 



               

Podpisy składu Komisji Konkursowej: 
 
1) …………………………………… 

2) …………………………………… 

3) …………………………………… 

4) …………………………………… 

 

Lipno, dnia………………………… 
 
e) Po uzupełnieniu / nieuzupełnieniu braków formalnych*  
w dniu ……………………... przez ……………………………..……………….., 
w dniu ……………………... przez …………………………………..…………..  
Komisja Konkursowa postanowiła dopuścić / nie dopuścić do dalszej części Konkursu  
oferty:* 
 

1. ………………………………………………  
2. ……………………………………………….  
 
UWAGA: części d) i e) Komisja Konkursowa wypełnia w przypadku, gdy wezwano oferenta / 
ów/ do uzupełnienia braków formalnych ofert/y/. 
 
III. Członkowie Komisji Konkursowej dokonali indywidualnej oceny merytorycznej ofert 
dopuszczonych do udziału w dalszej części Konkursu, poprzez wypełnienie dla każdej oferty 
formularza oceny merytorycznej oferty (Zał. Nr II). 
IV. Komisja przeprowadziła głosowanie jawne w wyniku, którego poszczególne oferty 
uzyskały następującą ilość głosów „za”: 
 
Oferta Nr 1 ………………  
Oferta Nr 2 ………………  
 
V. W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja Konkursowa dokonała wyboru Ofert/y 
Nr …………………... jako ofert/y najkorzystniejszych/ej dla realizacji zadania publicznego 
Powiatu Lipnowskiego w 2017r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu i rekomenduje je/ją Zarządowi Powiatu w Lipnie jako propozycję do 
zawarcia umowy na realizację ww. zadania publicznego z udzieleniem dotacji w wysokości 
………………………… z następującym uzasadnieniem: ………………………………………… 
 
 
Protokół sporządził Sekretarz: 
 
…………………………. 

                                                                                          Przewodniczący:  
 

……………………………………  
Członkowie: 
1. ……………………………………  

2. ……………………………………  

  
Lipno, dn. ………………………..  
 
* niepotrzebne skreślić 
 


