
 
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 2019 roku 
 

Lp. Numer oferty 
Nazwa oferenta (gmina, 

powiat) 
Tytuł zadania 

Błędy formalno-merytoryczne wymagające 

uzupełnienia 

Błędy formalno-rachunkowe wymagające 

uzupełnienia 

1. 6/KEII/2019 

TOWARZYSTWO IMIENIA 

MARII KONOPNICKIEJ 

ODDZIAŁ W GÓRACH 

MOKRYCH 

(Przedbórz, 

radomszczański) 

41. Ogólnopolski 

Przegląd Piosenki i 

Przyśpiewki Ludowej 

Na podstawie punktu II.4. oferty nie można 

stwierdzić, że oferent prowadzi działalność 

statutową w dziedzinie objętej konkursem 

Ok 

2. 12/KEII/2019 

BRZEZIŃSKIE 

STOWARZYSZENIE KLUB 

SENIORA "MŁODZI 

DUCHEM" 

(Brzeziny, brzeziński) 

ŚWIĘTA ANNA 

PATRONKA BRZEZIN 

Potwierdzenia złożenia oferty nie jest 

podpisane przez przedstawicieli oferenta 
Ok 

3. 26/KEII/2019 
"FUNDACJA VIEWER" 

(m. Łódź, m. Łódź) 

Przegląd filmowy - 

Wirtualna Łódź 
Ok 

Błędna nazwa rodzaju miary w poz. I.2. 

kalkulacji przewidywanych kosztów (punkt 

IV.8.) 

4. 30/KEII/2019 

FUNDACJA ROZWOJU 

KINEMATOGRAFII 

(Warszawa, Warszawa) 

Kino pod chmurką na 

Bałutach - filmy łódzkich 

twórców 

Ok 

Kwota  wkładu osobowego określona w 

kalkulacji przewidywanych kosztów (punkt 

IV.8 oferty), nie jest szczegółowo wyliczona w 

punkcie IV.12 oferty z podaniem stawki 

godzinowej, liczby godzin lub  osób 

5. 35/KEII/2019 

STOWARZYSZENIE 

PROMOCJI INICJATYW 

ARTYSTYCZNYCH 

"OPERATIVA" 

(m. Łódź, m. Łódź) 

II Polski Kongres Fletowy 

w ramach 

Międzynarodowego 

Festiwalu Fletowego 

"Determinanty warsztatu 

flecisty - teoria i 

praktyka" na 100 lecie 

utworzenia 

województwa łódzkiego 

- Nieczytelne podpisy na potwierdzeniu 

złożenia oferty 

- Nie wskazano podstawy prawnej 

reprezentacji wobec organu administracji 

publicznej w części III oferty 

- Kwota  wkładu rzeczowego wyliczona w 

punkcie IV.13 oferty nie jest  określona jako 

wkład rzeczowy w kalkulacji przewidywanych 

kosztów poz. I.5 (punkt IV.8 oferty) 

- Okres realizacji zadania wynosi 8 miesięcy 

(od 01.05 - 23.12.2019), a punkcie IV.12 oferty 

wskazano pracę koordynatora od 3.01.2019 



6. 38/KEII/2019 

STOWARZYSZENIE 

ORKIESTRY KAMERALNEJ 

POLISH CAMERATA 

(m. Łódź, m. Łódź) 

Polish Camerata 

Swojemu Miastu - 

Najpiękniejsze tańce, 

suity i serenady 

Ok 

- Kwota  wkładu osobowego określona w 

kalkulacji przewidywanych kosztów (punkt 

IV.8 oferty), nie jest szczegółowo wyliczona w 

punkcie IV.12 oferty z podaniem stawki 

godzinowej, liczby godzin lub  osób 

- Kwota wkładu rzeczowego określona w 

kalkulacji przewidywanych kosztów (punkt 

IV.8 oferty), nie jest szczegółowo wyliczona w 

punkcie IV.13 i nie zawiera informacji o 

sposobie jego wyliczenia  

- Wyjaśnienia wymaga przyporządkowanie 

wkładu rzeczowego do pozycji kosztorysu 

"Honoraria wykonawców" 

7. 41/KEII/2019 
TUSZYN KULTURY 

(Tuszyn, łódzki wschodni) 

II Międzynarodowy 

Festiwal Muzyki 

Organowej i Kameralnej 

„Musica Perpetua” w 100 

rocznicę utworzenia 

województwa łódzkiego 

Ok 

- Kwota  wkładu osobowego wyliczona w 

punkcie IV.12 oferty nie jest  określona jako 

wkład osobowy w kalkulacji przewidywanych 

kosztów  (punkt IV.8 oferty) 

- Okres realizacji zadania wynosi 8 miesięcy 

(od 01.05 - 23.12.2019), a punkcie IV.12 oferty 

wskazano pracę koordynatora od 3.01.2019 

8. 42/KEII/2019 

STOWARZYSZENIE 

TARGOWA 62 

(m. Łódź, m. Łódź) 

VII Festiwal MonoFest Ok 

- Nieprawidłowa nazwa rodzaju kosztu w 

pozycji I.10  tabeli "Kalkulacja przewidywanych 

kosztów na rok 2019" 

- Nieprawidłowe wyliczenia wkładu 

rzeczowego w punkcie IV.13 oferty  

9. 43/KEII/2019 

FUNDACJA 

"FANTASTYCZNE 

INICJATYWY" 

(m. Łódź, m. Łódź) 

1. Organizowanie 

wydarzeń kulturalnych 

prezentujących dorobek 

polskiego i światowego 

dziedzictwa kultury na 

terenie województwa 

łódzkiego; 

Nie wskazano tytułu zadania publicznego w 

punkcie I.3. oferty 

Nieprawidłowa nazwa rodzaju kosztu w 

pozycji I.6  tabeli "Kalkulacja przewidywanych 

kosztów na rok 2019" 



 

10. 45/KEII/2019 

STOWARZYSZENIE - 

"SŁOWO I MUZYKA U 

JEZUITÓW" 

(m. Łódź, m. Łódź) 

X Międzynarodowy 

Festiwal Muzyczny 

"Słowo i Muzyka u 

Jezuitów" - 2019 

Na podstawie punktu II.4. oferty nie można 

stwierdzić, że oferent prowadzi działalność 

statutową w dziedzinie objętej konkursem 

Ok 

11. 48/KEII/2019 

STOWARZYSZENIE 

WSPARCIE SPOŁECZNE 

"JA-TY-MY" 

(m. Łódź, m. Łódź) 

„Muzyka Obiecana”  

Łódzcy artyści i 

kompozytorzy 

Łodzianom. Cykl 

koncertów oraz 

wywiadów z ważnymi 

postaciami łódzkiej 

kultury muzycznej 

Ok 

Kwota  wkładu osobowego określona w 

kalkulacji przewidywanych kosztów (punkt 

IV.8 oferty), nie jest szczegółowo wyliczona w 

punkcie IV.12 oferty z podaniem stawki 

godzinowej, liczby godzin lub  osób 

12. 49/KEII/2019 

STOWARZYSZENIE ŁAD - 

ŁÓDZKA AKADEMIA 

DRAMY 

(m. Łódź, m. Łódź) 

Bezsenność Jutki -

integracyjny teatr , który 

pomaga pamiętać 

Potwierdzenie złożenia oferty nie jest 

prawidłowo podpisane przez upoważnionych 

przedstawicieli oferenta 

Ok 

13. 53/KEII/2019 

STOWARZYSZENIE 

KOMEDIA ŁÓDZKA 

(m. Łódź, m. Łódź) 

Prezentacja w 8 miastach 

województwa łódzkiego 

spektaklu teatralnego" 

Sklep to żaden interes" 

Na podstawie punktu II.4. oferty nie można 

stwierdzić, że oferent prowadzi działalność 

statutową w dziedzinie objętej konkursem 

Ok 

14. 56/KEII/2019 

FUNDACJA DOMÓW 

KONESERA 

(Grodziczno, nowomiejski) 

Płyń pieśni moja - 

muzyka ludowa z 

Podhala i operowe 

brzmienie dla Zduńskiej 

Woli 

Ok 

Nieprawidłowa nazwa poz. I.14 w kalkulacji 

przewidywanych kosztów (nieadekwatna do 

opisu w punkcie IV.13) 

15. 58/KEII/2019 

STOWARZYSZENIE 

"BUSOLA DLA 

ARTYSTYCZNIE 

UZDOLNIONYCH DZIECI" 

(m. Piotrków Tryb., m. 

Piotrków Tryb.) 

LISTY Z PIOTRKOWA 

Potwierdzenie złożenia oferty nie jest 

prawidłowo podpisane przez upoważnionych 

przedstawicieli oferenta 

Ok 



16. 61/KEII/2019 

STOWARZYSZENIE 

PROMOCJI I ROZWOJU 

ZEGARMISTRZOSTWA 

(m. Łódź, m. Łódź) 

 It's All About Watches 

- Na podstawie punktu II.4. oferty nie można 

stwierdzić, że oferent prowadzi działalność 

statutową w dziedzinie objętej konkursem 

- Potwierdzenie złożenia oferty nie jest 

prawidłowo podpisane przez upoważnionych 

przedstawicieli oferenta (reprezentacja 

niezgodna z KRS) 

Ok 

17. 65/KEII/2019 

STOWARZYSZENIE 

"MAMY WIELKIE SERCA" 

(Świnice Warckie, 

łęczycki) 

XI Wojewódzki Dzień 

Ziemniaka 
Ok 

- Kwota  wkładu osobowego określona w 

kalkulacji przewidywanych kosztów (punkt 

IV.8 oferty), nie jest szczegółowo wyliczona w 

punkcie IV.12 oferty z podaniem stawki 

godzinowej, liczby godzin lub  osób 

18. 66/KEII/2019 

STOWARZYSZENIE "CZUJĘ 

SERCEM" 

(Konstantynów Łódzki, 

pabianicki) 

"Festiwal Piosenki i Poezji 

Żołnierskiej" 

- Na podstawie punktu II.4. oferty nie można 

stwierdzić, że oferent prowadzi działalność 

statutową w dziedzinie objętej konkursem 

Ok 

19. 68/KEII/2019 

STOWARZYSZENIE 

"WSPÓLNIE DLA GMINY 

MOSZCZENICA" 

(Moszczenica, 

piotrkowski) 

Od Św. Szczepana, przez 

łódzką prząśniczkę do 

MTI - element 

Chrześcijańskich Spotkań 

Młodych Moszczenica 

2019 

Ok 

- Kwota  wkładu osobowego określona w 

kalkulacji przewidywanych kosztów (punkt 

IV.8 oferty), nie jest szczegółowo wyliczona w 

punkcie IV.12 oferty z podaniem stawki 

godzinowej, liczby godzin lub  osób 

- Okres realizacji zadania wynosi 2 miesiące, a 

w punkcie IV.12 oferty wpisano 4 miesiące 

20. 69/KEII/2019 

FUNDACJA REZONANSE 

KULTURY 

(Legnica, Legnica) 

 #gombro Ok 

- Kwota wkładu rzeczowego określona w 

kalkulacji przewidywanych kosztów (punkt 

IV.8 oferty), nie jest szczegółowo wyliczona w 

punkcie IV.13 i nie zawiera informacji o 

sposobie jego wyliczenia  



 

21. 73/KEII/2019 
GLORIA CULTURAE 

(m. Łódź, m. Łódź) 

Dziedzictwo narodowe 

siłą małej ojczyzny 
Ok 

- Kwota  wkładu osobowego określona w 

kalkulacji przewidywanych kosztów (punkt 

IV.8 oferty), nie jest szczegółowo wyliczona w 

punkcie IV.12 oferty z podaniem stawki 

godzinowej, liczby godzin lub  osób 

- Rodzaj miary w poz. I.1. jest nieadekwatny 

do źródeł finansowani tej pozycji   

22. 76/KEII/2019 

ŁÓDZKI SEJMIK OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

(m. Łódź, m. Łódź) 

Ocalić Od Zapomnienia 

Nie wskazano podstawy prawnej reprezentacji 

wobec organu administracji publicznej w 

części III oferty 

Kwota  wkładu osobowego określona w 

kalkulacji przewidywanych kosztów (punkt 

IV.8 oferty), nie jest szczegółowo wyliczona w 

punkcie IV.12 oferty z podaniem stawki 

godzinowej, liczby godzin lub  osób 

23. 79/KEII/2019 

OCHOTNICZA STRAŻ 

POŻARNA W BEDLNIE 

(Bedlno, kutnowski) 

OGÓLNOPOLSKI 

PRZEGLĄD KAPEL 

LUDOWYCH im. Adama 

Radzymińskiego w 

Bedlnie 

Na podstawie punktu II.4. oferty nie można 

stwierdzić, że oferent prowadzi działalność 

statutową w dziedzinie objętej konkursem 

Ok 

24. 82/KEII/2019 

FUNDACJA ROZWOJU 

SZKOŁY FILMOWEJ W 

ŁODZI 

(m. Łódź, m. Łódź) 

Prezentacja i opis 

dorobku studentów 

łódzkiej Szkoły Filmowej 

(PWSFTviT im L.Schillera 

w Łodzi). zad. nr 2 

prezentowanie lokalnego 

i regionalnego dorobku 

kultury 

Wskazano błędny tytuł zadania publicznego 

Kwota wkładu rzeczowego określona w 

kalkulacji przewidywanych kosztów (punkt 

IV.8 oferty), nie jest szczegółowo wyliczona w 

punkcie IV.13 i nie zawiera informacji o 

sposobie jego wyliczenia  

25. 83/KEII/2019 

STOWARZYSZENIE NA 

RZECZ EDUKACJI 

KULTURALNEJ I POMOCY 

SPOŁECZNEJ "SZANSA" 

(m. Łódź, m. Łódź) 

Międzynarodowy 

Festiwal Folklorystyczny - 

FolkOkno 

Potwierdzenie złożenia oferty nie jest 

prawidłowo podpisane przez upoważnionych 

przedstawicieli oferenta (brak podpisu 

drugiego członka zarządu) 

Ok 



 

26. 89/KEII/2019 

FUNDACJA WSPIERANIA I 

ROZWOJU KULTURY VIA 

CULTURAE 

(m. Łódź, m. Łódź) 

Pieśni chóralne Henryka 

Mikołaja Góreckiego 
Ok 

- Kwota  wkładu osobowego określona w 

kalkulacji przewidywanych kosztów (punkt 

IV.8 oferty), nie jest szczegółowo wyliczona w 

punkcie IV.12 oferty z podaniem stawki 

godzinowej, liczby godzin lub osób 

- Kwota wkładu rzeczowego nieprawidłowo 

wyliczona w punkcie IV.13 oferty 

27. 96/KEII/2019 

FUNDACJA SZANSA DLA 

NIEWIDOMYCH 

TYFLOPUNKT FUNDACJI 

"SZANSA" W ŁODZI 

(m. Łódź, m. Łódź) 

Łódzkie bliskie 

niewidomym 
Ok 

- Kwota  wkładu osobowego określona w 

kalkulacji przewidywanych kosztów (punkt 

IV.8 oferty), nie jest szczegółowo wyliczona w 

punkcie IV.12 oferty z podaniem stawki 

godzinowej, liczby godzin lub  osób 

- W kalkulacji przewidywanych kosztów 

wpisano pozycję niegenerującą kosztów 

28. 97/KEII/2019 

FUNDACJA SŁOWEM 

PISANE 

(Wieluń, wieluński) 

Festiwal Literatury 

"Zarzewie" #1.Początek 

Na podstawie punktu II.4. oferty nie można 

stwierdzić, że oferent prowadzi działalność 

statutową w dziedzinie objętej konkursem 

- Kwota wkładu osobowego nieprawidłowo  

wyliczona w poz. I.22 i I.30 kalkulacji 

przewidywanych kosztów 

- Kwota wkładu rzeczowego określona w 

poz.I.27 i I.28 kalkulacji przewidywanych 

kosztów (punkt IV.8 oferty), nie jest 

szczegółowo wyliczona w punkcie IV.13 oferty 

i nie zawiera informacji o sposobie jego 

wyliczenia 

29. 99/KEII/2019 

FUNDACJA IN SEARCH 

OF... 

(m. Łódź, m. Łódź) 

L'tronica. Festiwal muzyki 

elektronicznej i sztuki 

nowych mediów 

Ok 

Kwota świadczeń pieniężnych od odbiorców 

zadania publicznego określona w kalkulacji 

przewidywanych kosztów (punkt IV.8 oferty), 

nie jest szczegółowo wyliczona z podaniem  

łącznej wartość 



 

30. 101/KEII/2019 

FUNDACJA SZTUK 

KRYTYCZNYCH 

(m. st. Warszawa, m. st. 

Warszawa) 

INSPIROWANE PAMIĘCIĄ Ok 

Kwota  wkładu osobowego określona w 

kalkulacji przewidywanych kosztów (punkt 

IV.8 oferty), nie jest szczegółowo wyliczona w 

punkcie IV.12 oferty z podaniem stawki 

godzinowej, liczby godzin lub osób 

31. 104/KEII/2019 

LOKALNA GRUPA 

DZIAŁANIA "PODKOWA" 

(Zduńska Wola, 

zduńskowolski) 

Dęte granie - Złoty Puzon 

2019 

Potwierdzenia złożenia oferty nie jest 

podpisane przez przedstawicieli oferenta 
Ok 

32. 105/KEII/2019 

"TOWARZYSTWO 

PRZYJACIÓŁ ZIEMI 

ŚWINICKIEJ" 

(Świnice Warckie, 

łęczycki) 

Prezentacja lokalnego i 

regionalnego dorobku 

kultury poprzez 

organizację uroczystości 

dożynkowych w gminie 

Świnice Warckie -2019 

Na podstawie punktu II.4. oferty nie można 

stwierdzić, że oferent prowadzi działalność 

statutową w dziedzinie objętej konkursem 

Kwota wkładu rzeczowego określona w 

kalkulacji przewidywanych kosztów (punkt 

IV.8 oferty), nie jest szczegółowo wyliczona w 

punkcie IV.13 i nie zawiera informacji o 

sposobie jego wyliczenia (poz. I.29) 

33. 106/KEII/2019 

OCHOTNICZA STRAŻ 

POŻARNA W ZAMOŚCIU 

(Czarnocin, piotrkowski) 

Święto Wianków 

Świętojańskich Ziemi 

Łódzkiej w Czarnocinie 

Potwierdzenie złożenia oferty jest podpisane 

przez osobę nieuprawnioną do 

reprezentowania podmiotu zgodnie z KRS 

Ok 

34. 112/KEII/2019 

STOWARZYSZENIE 

ABSOLWENTÓW I 

PRZYJACIÓŁ PWSFTVIT W 

ŁODZI 

(m. Łódź, m. Łódź) 

Publikacja "Artyści 

niepokorni.Sztuka 

nowoczesna XX wieku w 

przemysłowej Łodzi" Tom 

2. Zadanie nr 2; 

prezentowanie lokalnego 

i regionalnego dorobku 

kultury 

- Potwierdzenie złożenia oferty nie jest 

prawidłowo podpisane przez upoważnionych 

przedstawicieli oferenta (brak uchwały 

zarządu) 

- Wskazano błędny tytuł zadania publicznego 

Ok 

35. 113/KEII/2019 

FUNDACJA ROZWOJU 

EDUKACJI GŁUCHYCH 

(m. Łódź, m. Łódź) 

Konferencja "Dziedzictwo 

Głuchych" 

Osoba wskazana w części III oferty nie jest 

uprawniona do reprezentowania podmiotu 

Błędna nazwa poz. I.2. w kalkulacji 

przewidywanych kosztów (punkt IV.8 oferty) 



 

36. 118/KEII/2019 

STOWARZYSZENIE 

POWIATÓW I GMIN ZIEMI 

ŁĘCZYCKIEJ 

(Łęczyca, łęczycki) 

"Popularyzacja odkrywcy 

Benedykta Polaka - 

pierwszego 

europejskiego 

podróżnika na Daleki 

Wschód". 

Ok 
Kwota wkładu osobowego nieprawidłowo  

wyliczona w punkcie IV.12 

37. 120/KEII/2019 

STOWARZYSZENIE 

"INTEGRACJA" 

(Krośniewice, kutnowski) 

Krośniewice dawnej i dziś 

- cykl zdjęć, opowiadań, 

oraz prezentacja znanych 

osobistości i 

mieszkańców Krośniewic 

zawartych w jednorodnej 

publikacji na przestrzeni 

tysiącleci istnienia gminy. 

Na podstawie punktu II.4. oferty nie można 

stwierdzić, że oferent prowadzi działalność 

statutową w dziedzinie objętej konkursem 

Błędna nazwa pozycji I.5 w kalkulacji 

przewidywanych kosztów (punkt IV.8 oferty) 

38. 123/KEII/2019 

OCHOTNICZA STRAŻ 

POŻARNA W WOLI 

KRZYSZTOPORSKIEJ 

(Wola Krzysztoporska, 

piotrkowski) 

Sto dziesięć lat 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Woli 

Krzysztoporskiej 

Potwierdzenia złożenia oferty nie jest 

podpisane przez przedstawicieli oferenta 
Ok 

 


