Lista podmiotów wzywanych do poprawienia błędów formalnych popełnionych w ofertach złożonych w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Numer oferty

Nazwa oferenta (gmina,
powiat)

4/KEII/2020

OCHOTNICZA STRAŻ
POŻARNA W TUMIE
(GÓRA ŚWIĘTEJ
MAŁGORZATY, ŁĘCZYCKI)

W Hołdzie Janowi Pawłowi II

7/KEII/2020

EUROPEJSKA FUNDACJA
KULTURY I EKOLOGII
(POZNAŃ, POZNAŃ)

"Fortepian Szopena" - koncertwidowisko na podstawie poematu
Cypriana K. Norwida

10/KEII/2020

STOWARZYSZENIE NA
RZECZ ROZWOJU WSI
TRĘBACZEW
(DZIAŁOSZYN,
PAJĘCZAŃSKI)

11/KEII/2020

FUNDACJA "GENERATOR
KULTURY"
(BIAŁA RAWSKA, RAWSKI)

13/KEII/2020

DRZEWICKIE CENTRUM
WOLONTARIATU
"OFIARNA DŁOŃ"
(DRZEWICA, OPOCZYŃSKI)

16/KEII/2020

STOWARZYSZENIE
KULTURALNOTURYSTYCZNE VIATOR
(POZNAŃ, POZNAŃ)

Tytuł zadania

Błędy formalnomerytoryczne wymagające
uzupełnienia

Błędy formalno-rachunkowe wymagające
uzupełnienia

Ok

- okres realizacji zadania wynosi 3 miesiące (od
20.09 - 31.12.2020), a punkcie V.A ppkt I.1.2 oferty
oszacowano pracę dyrygenta trwającą 6 m-cy
- w pkt V.A oferty nie oszacowano kosztów
pokrytych z wkładu rzeczowego i osobowego

Ok

- w punkcie V.A. oferty nie oszacowano kosztów
realizacji wszystkich zamieszczonych pozycji
kosztorysu (występują pozycje zerowe)

Kolędowa wędrówka przez historię ze
Św. Janem Pawłem II.

Ok

- w pkt. V.A oferty nieprawidłowa liczba jednostek
i/lub kosztu jednostkowego w ppkt I.1.1, I.4.1,
I.4.2, II.1 i II.2

Realizacja odcinków miniserialu
dokumentalego pt "Zapiski z okupacji"

- błąd w tytule zadania

- w pkt V.A oferty nie oszacowano kosztów
pokrytych z wkładu rzeczowego

PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ - ŚW. JAN
PAWEŁ II

Ok

- w pkt. V.A oferty nieprawidłowa liczba jednostek
i/lub kosztu jednostkowego
- w punkcie V.A. oferty nie oszacowano kosztów
realizacji wszystkich zamieszczonych pozycji
kosztorysu (występują pozycje zerowe)

ŁAMACZE SZYFRÓW 1920-2020 Ogólnopolska Gra Kryptologiczna
popularyzująca dokonania łódzkiego
kryptologa Jana Kowalewskiego

Ok

- w pkt. V.A oferty nieprawidłowa liczba jednostek
i/lub kosztu jednostkowego w ppkt II.1 i II.2

7.

8.

9.

10.

11.

12.

21/KEII/2020

STOWARZYSZENIE
SYMPATYKÓW ORKIESTRY
DĘTEJ I MAŻORETEK W
DZIETRZKOWICACH
(ŁUBNICE,
WIERUSZOWSKI)

Koncert Papieski " Totus Tuus"

23/KEII/2020

FUNDACJA IM.
STANISŁAWA
LISZEWSKIEGO
(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ)

Ok

- błędne wyliczenia w pozycji I.2.3. w pkt. V.A
oferty
- w pkt V.A oferty nie oszacowano kosztów
pokrytych z wkładu osobowego

Realizacja zadania publicznego
Województwa Łódzkiego z zakresu
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego w 2020 roku Organizacja Festiwalu Muzycznego "
Muzyka w Ogrodzie Zmysłów"

Ok

- w punkcie V.A. oferty nie oszacowano kosztów
realizacji wszystkich zamieszczonych pozycji
kosztorysu (występują pozycje zerowe)
- w pkt V.A oferty nie oszacowano kosztów
pokrytych z wkładu rzeczowego

25/KEII/2020

FUNDACJA AMBASADA
KULTURY
(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ)

www.1920nampaie.pl - Audio
kalendarium bitwy warszawskiej 1920
na mapie

- błąd w tytule zadania

- ok

29/KEII/2020

STOWARZYSZENIE
FOLKLORU MIEJSKIEGO
"AGRAFA"
(PIOTRKÓW
TRYBUNALSKI, PIOTRKÓW
TRYBUNALSKI)

Muzyczna lekcja historii pt. Byłaś,
Jesteś, Będziesz Polsko.

Ok

- w pkt. V.A oferty nieprawidłowy rodzaj miary "zł"

31/KEII/2020

"STOWARZYSZENIE
ARTYSTYCZNE W
PAJĘCZNIE"
(PAJĘCZNO, PAJĘCZAŃSKI)

Wystawa malarstwa pt. "Daniel
Pielucha - Nadrealizm Polski"

Ok

- w punkcie IV pkt 2 Zasoby kadrowe, rzeczowe i
finansowe oferenta, które będą wykorzystane do
realizacji zadania, należy uzupełnić informacje o
wkładzie rzeczowym oraz usunąć z informacji o
wkładzie rzeczowym opis pracy koordynatora
- w pkt. V.A oferty nieprawidłowa liczba jednostek
i/lub kosztu jednostkowego w ppkt I.2.2, I.4.1

32/KEII/2020

STOWARZYSZENIE
OPERETKA
WROCŁAWSKA
(WROCŁAW, WROCŁAW)

I Łódzki Festiwal Operetkowy

Ok

- w pkt V.A oferty nie oszacowano kosztów
pokrytych z wkładu rzeczowego i osobowego

13.

14.

15.

16.

17.

33/KEII/2020

KOŁO GOSPODYŃ
WIEJSKICH W CZECHACH
(ZDUŃSKA WOLA,
ZDUŃSKOWOLSKI)

Czechy na starej fotografii - wydanie i
promocja albumu pamiątkowego w
100-tną rocznicę Bitwy Warszawskiej.

- w części II.1 oferty jako
formę prawną wskazano
"Stowarzyszenie zwykłe", a
powinno być Koło
Gospodyń Wiejskich
- proszę o dołączenie
dokumentu, z którego
będzie wynikać, że osoba
podpisująca potwierdzenie
złożenie oferty jest
prezesem KGW

35/KEII/2020

FUNDACJA WSPIERANIA I
ROZWOJU KULTURY VIA
CULTURAE
(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ)

"Mój jazz w województwie łódzkim"

Ok

- w pkt V.A oferty nie oszacowano kosztów
pokrytych z wkładu rzeczowego

36/KEII/2020

FUNDACJA "DAR DLA
POTRZEBUJĄCYCH"
(OPOCZNO, OPOCZYŃSKI)

Syn polskiej ziemi- św. Jan Paweł II uroczyste obchody Roku Papieskiego w
powiecie opoczyńskim

Ok

- w pkt. V.A oferty nieprawidłowy rodzaj kosztu w
ppkt I.1.5, I.2.22, I.3.2, I.4.7

Ok

- ponieważ koszty administracyjne przekraczają
10% wnioskowanej dotacji, nie wyliczono w
punkcie VI oferty jaka część tych kosztów zostanie
pokryta z dotacji, a jaka z innych środków
finansowych

Ok

- w punkcie IV pkt 2 Zasoby kadrowe, rzeczowe i
finansowe oferenta, które będą wykorzystane do
realizacji zadania, informacje o wkładzie
osobowym należy umieścić w "zasobach
kadrowych"

38/KEII/2020

STOWARZYSZENIE
JAZZOWE "MELOMANI"
(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ)

40/KEII/2020

STOWARZYSZENIE
PRZYJACIÓŁ
BAŁDRZYCHOWA
(PODDĘBICE,
PODDĘBICKI)

XXVIII Wielka Gala Jazzowa "Grand Prix
Jazz Melomani 2019"

Sieradzkie granie i tańcowanie

- w punkcie V.A. oferty nie oszacowano kosztów
realizacji wszystkich zamieszczonych pozycji
kosztorysu (występują pozycje zerowe)
- w pkt. V.A oferty nieprawidłowa nazwa rodzaju
kosztu w ppkt I.5.1

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Ok

- w pkt. V.A oferty nieprawidłowy rodzaj kosztu
- w pkt V.A oferty nie oszacowano kosztów
pokrytych z wkładu rzeczowego
- w punkcie IV pkt 2 Zasoby kadrowe, rzeczowe i
finansowe oferenta, które będą wykorzystane do
realizacji zadania, informacje o zasobach
finansowych należy umieścić informacje dotyczące
zasobów finansowych wykorzystanych do realizacji
przedmiotowego zadania

Ok

- w punkcie V.A. oferty nie oszacowano kosztów
realizacji wszystkich zamieszczonych pozycji
kosztorysu (występują pozycje zerowe)

Koncert Papieski w dniu 16.10. 2020
roku z okazji 100. rocznicy urodzin Jana
Pawła II w ramach Drugiego otwartego
konkursu ofert na realizację zadań
publicznych Województwa Łódzkiego

Ok

- ponieważ koszty administracyjne przekraczają
10% wnioskowanej dotacji, nie wyliczono w
punkcie VI oferty jaka część tych kosztów zostanie
pokryta z dotacji, a jaka z innych środków
finansowych
- w pkt. V.A oferty nieprawidłowa liczba jednostek
i/lub kosztu jednostkowego w ppkt II.1 i II.2

Muzeum Ziemi Rozprzańskiej

- brak upoważnienia dla
osoby podpisującej
potwierdzenie złożenia
oferty

-ok

42/KEII/2020

OCHOTNICZA STRAŻ
POŻARNA W ŚWINICACH
WARCKICH
(ŚWINICE WARCKIE,
ŁĘCZYCKI)

Kultywowanie lokalnego dziedzictwa
kulturowego poprzez zakup strojów
ludowych regionu łęczyckiego.

44/KEII/2020

STOWARZYSZENIE
PISARZY POLSKICH
ODDZIAŁ W ŁODZI
(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ)

Regionalna edycja XIV Festiwalu Puls
Literatury w Łodzi

48/KEII/2020

FUNDACJA NINY NOWAK
"DLA RZECZYPOSPOLITEJ"
(WARSZAWA,
WARSZAWA)

49/KEII/2020

STOWARZYSZENIE
ROZPRZANIE.PL
(ROZPRZA, PIOTRKOWSKI)

50/KEII/2020

ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO
FOTOGRAFICZNE
(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ)

Św. Jan Paweł II. Cytaty w działaniach
twórczych artystów.

Ok

- w pkt. V.A oferty nieprawidłowa liczba jednostek
i/lub kosztu jednostkowego w ppkt I.4 - I.7
- w pkt. V.A oferty nieprawidłowy rodzaj miary lub
liczba jednostek w ppkt I.2.1, I.2.2, I.2.3, I.3.4

54/KEII/2020

OCHOTNICZA STRAŻ
POŻARNA W DŁUTOWIE
(DŁUTÓW, PABIANICKI)

Festyn strażacki

Ok

- w pkt V.A oferty nie oszacowano kosztów
pokrytych z wkładu osobowego

24.

25.

26.

27.

28.

57/KEII/2020

STOWARZYSZENIE
PRZYJACIÓŁ DZIECIĘCYCH
I MŁODZIEŻOWYCH
ZESPOŁÓW TAŃCA
DZIAŁAJĄCYCH PRZY
DOMU KULTURY W
ŁĘCZYCY
(ŁĘCZYCA, ŁĘCZYCKI)

10 lat, a tak jakby 1 dzień - Jubileusz 10lecia istnienia łęczyckich zespołów
tanecznych

Ok

- w pkt. V.A oferty nieprawidłowa liczba jednostek
i/lub kosztu jednostkowego w ppkt I.3.3, I.5.1, I.5.2
II.1

58/KEII/2020

STOWARZYSZENIE
REKONSTRUCJI
HISTORYCZNEJ BATALION
TOMASZÓW
(TOMASZÓW
MAZOWIECKI,
TOMASZOWSKI)

Tomaszowianie w Bitwie Warszawskiej
1920

Ok

- w pkt V.A oferty nie oszacowano kosztów
pokrytych z wkładu osobowego i rzeczowego

60/KEII/2020

FUNDACJA "MUZYKA DO
POTĘGI"
(ANDRESPOL, ŁÓDZKI
WSCHODNI)

Ok

- w punkcie IV pkt 2 Zasoby kadrowe, rzeczowe i
finansowe oferenta, które będą wykorzystane do
realizacji zadania wskazano wartość wkładu
osobowego która jest niezgodną z wartościami
oszacowanymi w pkt V.A oferty

62/KEII/2020

FUNDACJA WSPIERANIA
KULTURY POLSKIEJ IM.
STANISŁAWA
SIELAŃSKIEGO
(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ)

Spektakl teatralno-muzyczny "Czy mnie
jeszcze pamiętasz?"

Ok

- ponieważ koszty administracyjne przekraczają
10% wnioskowanej dotacji, nie wyliczono w
punkcie VI oferty jaka część tych kosztów zostanie
pokryta z dotacji, a jaka z innych środków
finansowych

63/KEII/2020

STOWARZYSZENIE
"MIEJSKA ORKIESTRA
DĘTA W ZDUŃSKIEJ
WOLI" O TRADYCJACH
KOLEJOWYCH
(ZDUŃSKA WOLA,
ZDUŃSKOWOLSKI)

Orkiestra Dęta i Mażoretki. Tradycje
kolejowe w duecie.

Ok

- okres realizacji zadania wynosi 3,5 miesiąca (od
15.09 - 31.12.2020), a punkcie V.A ppkt I.2.1 i I.2.2
oferty oszacowano pracę choreografa i wynajem
pomieszczeń trwające 5 m-cy

Cykl koncertów "Revertimini ad fontes"

70/KEII/2020

STOWARZYSZENIE
ROZWOJU POWIATU
BRZEZIŃSKIEGO "NASZ
POWIAT"
(BRZEZINY, BRZEZIŃSKI)

71/KEII/2020

STOWARZYSZENIE
ROZWOJU GMINY UJAZD
"COOLTURA"
(UJAZD, TOMASZOWSKI)

72/KEII/2020

STOWARZYSZENIE
„ANIOŁY SERC”
(BEŁCHATÓW,
BEŁCHATOWSKI)

73/KEII/2020

BEŁCHATOWSKIE
STOWARZYSZEMIE
MIŁOŚNIKÓW MUZYKI
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
„SYJON”
(BEŁCHATÓW,
BEŁCHATOWSKI)

33.

34.

29.

30.

31.

32.

Ok

- w punkcie IV pkt 2 Zasoby kadrowe, rzeczowe i
finansowe oferenta, które będą wykorzystane do
realizacji zadania wskazano wartość wkładu
osobowego która jest niezgodna z wartościami
wskazanymi w opisie zasobów kadrowych

Św. Jana Pawła II - Pasterz całego
świata

- błąd w tytule zadania

- w pkt V.A oferty nie oszacowano kosztów
pokrytych z wkładu osobowego
- w pkt. V.A oferty nieprawidłowa liczba jednostek
i/lub kosztu jednostkowego i nieprawidłowa nazwa
rodzaju kosztu w ppkt I.1.4 - I.1.7

ŚWIĘTA Z TRADYCJĄ

Ok

- w punkcie V.A. oferty nie oszacowano kosztów
realizacji wszystkich zamieszczonych pozycji
kosztorysu (występują pozycje zerowe)

Święty Jan Paweł II - Papież Wolności

Ok

- w punkcie V.A. oferty w pkt I.6.1, I.11.1, I.17.1,
I.20.1 w treści nieprawidłowo wyliczono wartość
- w punkcie IV pkt 2 Zasoby kadrowe, rzeczowe i
finansowe oferenta, które będą wykorzystane do
realizacji zadania, wskazano wartość wkładu
osobowego, która jest niezgodna z wartością
oszacowaną w pkt V.A oferty

75/KEII/2020

FUNDACJA PRZYJACIÓŁ
ZABYTKÓW RZEMIOSŁA
(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ)

Dziedzictwo Kulinarne Województwa
Łódzkiego cz. I " Tradycje Wędliniarskie
Regionu Łódzkiego"

Ok

- w pkt. V.A oferty nieprawidłowy rodzaj miary w
ppkt I.2.5, I.2.6, I.2.8,

77/KEII/2020

TULOKALNI
(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ)

Muzea w Łódzkiem po nowemu

Ok

- w pkt. V.A oferty nieprawidłowy rodzaj miary w
ppkt I.1.2 - I.4.1

Dzień papieski w Powiecie Brzezińskim

