
 
Lista podmiotów wzywanych do poprawienia błędów formalnych popełnionych w ofertach złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych 

Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku 
 

Lp. Numer oferty 
Nazwa oferenta (gmina, 

powiat) 
Tytuł zadania 

Błędy formalno-merytoryczne 

wymagające uzupełnienia 

Błędy formalno-rachunkowe 

wymagające uzupełnienia 

1. 1/KEI/2020 

FUNDACJA BURZA 

MÓZGÓW 

(KRAKÓW, KRAKÓW) 

Biblioteka Przedszkolaka - ogólnopolska 

kampania społeczna w 25 

przedszkolach samorządowych w 

województwie łódzkim. 

- ok 

- koszty administracyjne (pkt I.7.1 i II.2) 

przekraczają 10% wnioskowanej dotacji 

i nie zostały wyliczone w punkcie VI 

oferty 

2. 2/KEI/2020 

FUNDACJA NINY NOWAK 

"DLA RZECZYPOSPOLITEJ" 

(WARSZAWA, 

WARSZAWA) 

Koncert w dniu 18 maja 2020 roku z 

okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła 

II w ramach Pierwszego otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Łódzkiego 

- ok 
- nieprawidłowa nazwa rodzaju miary w 

pkt V.A oferty 

3. 
5/KEI/2022 

POLSKIE TOWARZYSTWO 

HISTORYCZNE ODDZIAŁ W 

RADOMSKU 

(RADOMSKO, 

RADOMSZCZAŃSKI) 

publikacja "Zeszytów 

Radomszczańskich" t. XVIII - ok 

- w punkcie V.A. oferty nie oszacowano 

kosztów realizacji wszystkich 

zamieszczonych pozycji kosztorysu 

(występują pozycje zerowe) 

4. 
8/KEI/2020 

TOWARZYSTWO 

PRZYJACIÓŁ WĄGLAN 

(BIAŁACZÓW, 

OPOCZYŃSKI) 

 39 Wąglański Maj Poezji 
- ok 

- niespójność między zapisem w  pkt VI 

oferty a punktem V.A. ("Za symboliczną 

opłatę!") 

5. 
11/KEI/2020 

TOWARZYSTWO IMIENIA 

MARII KONOPNICKIEJ 

ODDZIAŁ W GÓRACH 

MOKRYCH 

(PRZEDBÓRZ, 

RADOMSZCZAŃSKI) 

42. Ogólnopolski Przegląd Piosenki i 

Przyśpiewki Ludowej - ok 

- w punkcie V.A. oferty nie oszacowano 

kosztów realizacji wszystkich 

zamieszczonych pozycji kosztorysu 

(występują pozycje zerowe) 



 

6. 12/KEI/2020 

DRZEWICKIE CENTRUM 

WOLONTARIATU 

"OFIARNA DŁOŃ" 

(DRZEWICA, OPOCZYŃSKI) 

Rewia Sztuki Ludowej Drzewica 2020 - ok 

- kwota  wkładu osobowego określona 

w źródłach finansowania kosztów 

realizacji zadania (punkt V.B oferty),  

jest niezgodna z wyliczeniami w punkcie 

IV.2 oferty  

- w punkcie IV.2 oferty Zasoby kadrowe, 

rzeczowe i finansowe oferenta, które 

będą wykorzystane do realizacji 

zadania, nieprawidłowo wyliczono 

świadczenie prac związanych z 

promocją zadania  

7. 
17/KEI/2020 

FUNDACJA "MUZYKA DO 

POTĘGI" 

(ANDRESPOL, ŁÓDZKI 

WSCHODNI) 

III Międzynarodowy Festiwal Muzyki 

Organowei i Kameralnej "Musica 

Perpetua" 
- błąd w tytule zadania 

- ok 

8. 
19/KEI/2020 

AEROKLUB ZIEMI 

PIOTRKOWSKIEJ 

IM.GENERAŁA 

STANISŁAWA 

KARPIŃSKIEGO 

(PIOTRKÓW 

TRYBUNALSKI, PIOTRKÓW 

TRYBUNALSKI) 

Piloci z Piotrkowa Trybunalskiego w 

Bitwie Warszawskiej 1920 - ok 
- nieprawidłowa nazwa rodzaju miary w 

pkt V.A oferty 

9. 
21/KEI/2020 

STOWARZYSZENIE 

ARTYSTYCZNO - 

EDUKACYJNE CANTORES 

( KONSTANTYNÓW 

ŁÓDZKI, PABIANICKI) 

Totus Tuus - W hołdzie Świętemu 

Papieżowi - XI Międzynarodowy 

Festiwal Muzyczny Środek Europy 
- ok 

 - w punkcie III.4 oferty "Plan i 

harmonogram działań na rok 2020" w 

lp. 2 w opisie nieprawidłowo wyliczono 

wyżywienie dla artystów 

10. 
22/KEI/2020 

POLSKI ZWIĄZEK 

CHÓRÓW I ORKIESTR 

ODDZIAŁ W ŁODZI 

(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ) 

XXIII Łódzki Festiwal Chóralny - CANTIO 

LODZIENSIS 
- błędna nazwa podmiotu wpisana w 
ofertę 

- ok 



11. 
24/KEI/2020 

STOWARZYSZENIE 

ORKIESTRY KAMERALNEJ 

POLISH CAMERATA 

(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ) 

W hołdzie Janowi Pawłowi II - J. Haydn 

"Stworzenie Świata" - ok 

- w punkcie V.A. oferty nie oszacowano 

kosztów realizacji wszystkich 

zamieszczonych pozycji kosztorysu 

(występują pozycje zerowe) 

12. 
27/KEI/2020 

POLSKIE 

STOWARZYSZENIE LUDZI 

CIERPIĄCYCH NA 

PADACZKĘ - ODDZIAŁ 

ŁÓDZKI 

(OZORKÓW, ZGIERSKI) 

II Przegląd Tradycji 

Bożonarodzeniowych - ok 
- nieprawidłowa nazwa rodzaju miary w 

pkt V.A oferty 

13. 28/KEI/2020 

FUNDACJA ROZWOJU 

KINEMATOGRAFII 

(WARSZAWA, 

WARSZAWA) 

"Klasyki kina na leżakach" - pokazy kina 

plenerowego w Sieradzu 
- ok 

- koszty administracyjne (pkt II.1, II.2 i 

I.4.1) przekraczają 10% dotacji i nie 

zostały wyliczone w punkcie VI oferty 

14. 
30/KEI/2020 

STOWARZYSZENIE 

FOLKLORU MIEJSKIEGO 

"AGRAFA" 

(PIOTRKÓW 

TRYBUNALSKI, PIOTRKÓW 

TRYBUNALSKI) 

XVI Ogólnopolski Festiwal Folkloru 

Miejskiego - Piotrków 2020 - ok 
- nieprawidłowa nazwa rodzaju miary w 

pkt V.A oferty 

15. 31/KEI/2020 

KOŁO GOSPODYŃ 

WIEJSKICH 

"BRUDNOWIANKI" 

(DALIKÓW, PODDĘBICKI) 

Bożonarodzeniowe tradycje ludowe 

- proszę o dołączenie statutu Koła (ze 

statutu musi wynikać, że Koło nie 

działa dla osiągnięcia zysku, a 

ewentualny majątek pozostały po 

likwidacji Koła przeznacza się na cele 

określone w statucie, a nie do 

podziału między Członków Koła) 

- ok 



 

16. 32/KEI/2020 

STOWARZYSZENIE 

WSPIERANIA SZTUKI, 

EDUKACJI I TERAPII 

ARTEFAKT 

(POZNAŃ, POZNAŃ) 

Łódzkie Dni Sztuki i Zdrowia - ok 

- nieprawidłowa wartość liczby 

jednostek  i kosztu jednostkowego w 

pkt V.A ppkt. I.1 oferty 

-  w pkt  V.A Zestawienie kosztów 

realizacji zadania, suma wartości wkładu 

osobowego różni się od wartości 

wskazanej  w pkt. IV ppkt 2 Zasoby 

kadrowe 

17. 
34/KEI/2020 

KOŁO GOSPODYŃ 

WIEJSKICH W GOLESZACH 

DUŻYCH 

(WOLBÓRZ, 

PIOTRKOWSKI) 

Jesień w Goleszach z góralską nutą 

- proszę o dołączenie statutu Koła (ze 
statutu musi wynikać, że Koło nie 
działa dla osiągnięcia zysku, a 
ewentualny majątek pozostały po 
likwidacji Koła przeznacza się na cele 
określone w statucie, a nie do 
podziału między Członków Koła) 

- nieprawidłowa nazwa rodzaju miary w 

pkt V.A oferty 

- w punkcie IV pkt 2 Zasoby kadrowe, 

rzeczowe i finansowe oferenta, 

nieprawidłowo wyliczono wartość w 

poz. - druhowie OSP w Lubiaszowie - 

jednostka porządkowa podczas imprezy 

"Jesień w Goleszach z góralską nutą"  

oraz sala Domu Ludowego  

- pkt V.A oferty ppkt I.4.3 nazwa pozycji 

kosztu jest nieprawidłowa 

(niedopuszczalne jest pokrywanie 

kosztów realizacji zadania przez 

podmiot trzeci) 

- informacja zawarta w pkt IV.2 oferty 

(zasoby finansowe) - niedopuszczalne 

jest finansowanie zadania przez 

podmiot trzeci  

- w punkcie V.A. oferty nie oszacowano 

kosztów realizacji wszystkich 

zamieszczonych pozycji kosztorysu 

(występują pozycje zerowe) 



 

18. 
36/KEI/2020 

KOŁO GOSPODYŃ 

WIEJSKICH W MAŁYNIU 

(ZADZIM, PODDĘBICKI) 

III Jesienny wieczór z piosenką 

- proszę o dołączenie statutu Koła (ze 
statutu musi wynikać, że Koło nie 
działa dla osiągnięcia zysku, a 
ewentualny majątek pozostały po 
likwidacji Koła przeznacza się na cele 
określone w statucie, a nie do 
podziału między Członków Koła) 
- potwierdzenie złożenia oferty nie jest 
prawidłowo podpisane (brak podpisu 
drugiego członka zarządu)  

- ok 

19. 
38/KEI/2020 

STOWARZYSZENIE "CZUJĘ 

SERCEM" 

(KONSTANTYNÓW 

ŁÓDZKI, PABIANICKI) 

"Tańce Regionu Łódzkiego" 
- ok 

- w punkcie V.A. oferty nie oszacowano 

kosztów realizacji wszystkich 

zamieszczonych pozycji kosztorysu 

(występują pozycje zerowe) 

20. 
40/KEI/2020 

STOWARZYSZENIE "STEP 

BY STEP" 

(LUBOCHNIA, 

TOMASZOWSKI) 

Festiwal Produktu Lokalnego "Skarby 

Regionów" - ok 

- w pkt  V.A Zestawienie kosztów 

realizacji zadania, suma wartości wkładu 

osobowego różni się od wartości 

wskazanej  w pkt. IV ppkt 2 Zasoby 

kadrowe 

21. 
42/KEI/2020 

OCHOTNICZA STRAŻ 

POŻARNA W LUBOLI 

(PĘCZNIEW, PODDĘBICKI) 

100-lecie OSP Lubola 
- ok 

- nieprawidłowa wartość liczby 

jednostek i kosztu jednostkowego w pkt 

V.A oferty ppkt I.2.7 - I.2.10 

22. 
44/KEI/2020 

OCHOTNICZA STRAŻ 

POŻARNA W RZEPKACH 

(CZARNOCIN, 

PIOTRKOWSKI) 

Zatańcz z nami - plenerowe warsztaty 

tańców ludowych regionu łódzkiego - ok 

- nieprawidłowa wartość liczby 

jednostek i kosztu jednostkowego w pkt 

V.A oferty ppkt I.11.1 i  I.12.1 

23. 
47/KEI/2020 

STOWARZYSZENIE NA 

RZECZ ROZWOJU 

OŚWIATY I KULTURY 

"ALFA" 

(GIDLE, 

RADOMSZCZAŃSKI) 

Msza Papieska 
- ok 

- w pkt  V.A oferty, nie wskazano 

wszystkich kosztów realizacji zadania  

dotyczących wkładu osobowego 

wskazanego w pkt VI oferty 



24. 
50/KEI/2020 

STOWARZYSZENIE "DLA 

NASZEJ WSI" 

(KOCIERZEW 

POŁUDNIOWY, ŁOWICKI) 

"W hołdzie naszemu Śwìętemu 

Papieżowi" 

- potwierdzenie złożenia oferty nie 
zostało prawidłowo podpisane przez 
upoważnionych członków zarządu 

- nieprawidłowa wartość liczby 

jednostek i kosztu jednostkowego w pkt 

V.A oferty ppkt I.2 - II.1 

- nieprawidłowa nazwa rodzaju miary w 

pkt V.A oferty 

25. 
52/KEI/2020 

DOZ FUNDACJA DBAM O 

ZDROWIE 

(WARSZAWA, 

WARSZAWA) 

"Łódzkie smaki Seniorów - wydanie i 

promocja książki z przepisami 

kulinarnymi Seniorów z województwa 

łódzkiego na tradycyjne dania kuchni 

regionalnej. Promocja dziedzictwa 

kulturowego Ziemi Łódzkiej" 

- ok 
- nieprawidłowa nazwa rodzaju miary w 

pkt V.A oferty ppkt. I.4.3. 

26. 
56/KEI/2020 

TOWARZYSTWO 

PRZYJACIÓŁ ZIEMI 

KUTNOWSKIEJ 

(KUTNO, KUTNOWSKI) 

Przywracamy pamięć o Bitwie 

Warszawskiej 1920 i jej bohaterskich 

żołnierzach 
- ok 

- w punkcie V.A. oferty nie oszacowano 

kosztów realizacji wszystkich 

zamieszczonych pozycji kosztorysu 

(występują pozycje zerowe) 

- w pkt  V.A. oferty nie wskazano 

wszystkich kosztów realizacji zadania - 

wkładu osobowego wskazanego w pkt 

VI Inne informacje 

- w pkt  V.A oferty należy wpisać jedynie 

koszty ponoszone przez oferenta  

- w pkt IV. 2. oferty "Zasoby kadrowe, 

rzeczowe i finansowe oferenta, które 

będą wykorzystane do realizacji 

zadania" nie dopuszcza się 

współfinansowania zadania przez 

podmiot nie będący stroną umowy-

partnera 

27. 
60/KEI/2020 

STOWARZYSZENIE 

PRZYJACIÓŁ "MAM 

SĄSIADA" 

(PIOTRKÓW 

TRYBUNALSKI, PIOTRKÓW 

TRYBUNALSKI) 

"Miłość jest najważniejsza" - spektakl 

Krzysztofa Kamińskiego oparty na poezji 

Jana Pawła II 
- ok 

- nieprawidłowa wartość liczby 

jednostek i kosztu jednostkowego w pkt 

V.A oferty ppkt I..4.1-4.2, II.1-II.3 



28. 
64/KEI/2020 

STOWARZYSZENIE 

EDUKACJA PRAKTYCZNA 

T.K.K. 

(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ) 

Bohaterowi ulic - Stefan Pogonowski, 

Pułk Strzelców Kaniowskich czy ks. 

Iganacy Skorupki 
- błąd w tytule zadania 

- w pkt  V.A oferty wskazane  koszty 

realizacji zadania zaliczone do  wkładu 

osobowego wyceniono na 1.009 zł zaś 

wskazane w pkt. IV ppkt 2 Zasoby 

kadrowe na kwotę 1.000 zł 

29. 
70/KEI/2020 

STOWARZYSZENIE 

PRZYJACIÓŁ MILESZEK 

(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ) 

Stowarzyszanie Przyjaciół Mileszek - 

śladami Św. Jana Pawła II w 100 

rocznicą urodzin. 
- błąd w tytule zadania 

- ok 

30. 
71/KEI/2020 

FUNDACJA ARTLAND 

(WARSZAWA, 

WARSZAWA) 

Musical "Art Factory" 
- ok 

- nieprawidłowa wartość liczby 

jednostek i kosztu jednostkowego w pkt 

V.A oferty 

31. 
74/KEI/2020 

FUNDACJA 

"FANTASTYCZNE 

INICJATYWY" 

(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ) 

Łódzki Festiwal Fantastyki Kapitularz 

2020 

- adres wpisany do oferty jest 
niezgodny z adresem widniejącym w 
KRS 

- ok 

32. 75/KEI/2020 

FUNDACJA LAWENDOWY 

ANIOŁ 

(OZORKÓW, ZGIERSKI) 

Setna rocznica Bitwy Warszawskiej 

oczami osób z niepełnosprawnością. 
- ok 

- nieprawidłowa nazwa rodzaju miary w 

pkt V.A oferty 

33. 76/KEI/2020 

WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA 

AKCYJNA 

(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ) 

Widzew Kultura 

- w przypadku, gdy podmiot jest 

spółka akcyjną niedziałającą dla 

osiągnięcia zysku (zgodnie z art 3 ust 3 

pkt 4 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie), proszę 

o dołączenia statutu spółki   

- ok 

34. 81/KEI/2020 

OCHOTNICZA STRAŻ 

POŻARNA W SIUCICACH 

(ALEKSANDRÓW, 

PIOTRKOWSKI) 

Ekspozcycja historycznego wozu 

strażackiego oraz rzeźby Orła jako 

symbolu odzyskanej przez Polskę 

Niepodległości w miejscowości Siucice 

- błąd w tytule zadania 
- w punkcie IV.2 oferty błędnie 

wyliczono wkład osobowy    



 

35. 
86/KEI/2020 

KR-KGW NIESIĘCIN 

(KONSTANTYNÓW 

ŁÓDZKI, PABIANICKI) 

Nasza tradycja, nasza kultura, nasza 

pamięć, nasza przyszłość 

- proszę o dołączenie statutu Kółka (ze 
statutu musi wynikać, że Kółko nie 
działa dla osiągnięcia zysku) 

- w punkcie V.A. oferty nie oszacowano 

kosztów realizacji wszystkich 

zamieszczonych pozycji kosztorysu 

(występują pozycje zerowe) 

36. 
89/KEI/2020 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 

ODBLASK 

(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ) 

Nie lękajcie się! 
- ok 

- koszty administracyjne (pkt I.4.1 i II.1) 

przekraczają 10% wnioskowanej dotacji 

i nie zostały wyliczone w punkcie VI 

oferty 

37. 
91/KEI/2020 

FUNDACJA CENTRUM 

ROZWOJU SZTUKI 

(GDAŃSK, GDAŃSK) 

III Międzynarodowy Festiwal Muzyczny 

"Sieradzka Jesień Organowa" - ok 

- w punkcie V.A. oferty nie oszacowano 

kosztów realizacji wszystkich 

zamieszczonych pozycji kosztorysu 

(występują pozycje zerowe) 

38. 
94/KEI/2020 

ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO 

FOTOGRAFICZNE 

(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ) 

Portret Rodzinny Polaków 
- ok 

- nieprawidłowa wartość liczby 

jednostek i kosztu jednostkowego w pkt 

V.A oferty ppkt. I.15.1 

- w punkcie V.A. oferty nie oszacowano 

kosztów realizacji wszystkich 

zamieszczonych pozycji kosztorysu  

(występują pozycje zerowe) 

39. 95/KEI/2020 
FUNDACJA KIPISZ 

(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ) 

Międzymiastowa- cykl 

interdyscyplinarnych wydarzeń 

artystycznych 

- ok 

- w pkt  V.A oferty nie wskazano pozycji 

odpowiadającej wycenie wkładu 

rzeczowego, planowanego do 

wykorzystania w ramach realizacji 

zadania, o którym mowa w pkt IV.2. 

oferty 

40. 
102/KEI/2020 

OCHOTNICZA STRAŻ 

POŻARNA W KLONOWEJ 

(KLONOWA, SIERADZKI) 

Orkiestr dętych siła! 
- ok 

- nieprawidłowa nazwa rodzaju kosztu 

w pkt V.A oferty w ppkt I.3.3 i I.3.6 

(zamiast "nagrody za I miejsce" 

powinno być "nagrody za III miejsce") 



 

41. 103/KEI/2020 

FUNDACJA WSPIERANIA I 

ROZWOJU KULTURY VIA 

CULTURAE 

(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ) 

Miłość mi wszystko wyjaśniła - poezja 

Karola Wojtyły w jazzowych odsłonach 
- ok 

- nieprawidłowa nazwa rodzaju miary w 

pkt V.A oferty w ppkt I.2.4 

- w punkcie IV pkt 2 Zasoby kadrowe, 

rzeczowe i finansowe oferenta, które 

będą wykorzystane do realizacji 

zadania, nie doprecyzowano kosztów 

pokrytych wkładem rzeczowym 

- nie wszystkie koszty wykazane jako 

wkład osobowy w pkt IV.2 oferty maja 

odzwierciedlenie w pkt V.A 

42. 104/KEI/2020 

STOWARZYSZENIE 

EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ 

DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ 

KOMUNIKACJI 

SPOŁECZNEJ 

"NADWRAŻLIWI" 

(KĘPNO, KĘPIŃSKI) 

Twórcy Kultury Wiekiej Sprawie Służą - błąd w tytule zadania 

- nie wszystkie koszty wykazane jako  

wkład rzeczowy w pkt IV.2 oferty maja 

odzwierciedlenie w pkt V.A 

- nieprawidłowa nazwa rodzaju miary w 

pkt V.A oferty (I.2.3, I.4.4, I.5.1) 

-  nieprawidłowa wartość liczby 

jednostek i kosztu jednostkowego w pkt 

V.A oferty ppkt. I.1.2, I.2.2, I.4.4, I.5.1 

43. 
106/KEI/2020 

FUNDACJA 

"POZIOMKOWO" 

(LUTOMIERSK, 

PABIANICKI) 

Województwo łódzkie sercem dla 

polskiej tradycji kulturowej - ok 

- nie wszystkie koszty wykazane jako  

wkład rzeczowy w pkt IV.2 oferty maja 

odzwierciedlenie w pkt V.A 

44. 
108/KEI/2020 

STOWARZYSZENIE NA 

RZECZ PROPAGOWANIA 

MUZYKI KLASYCZNEJ 

"ARTE DI VITA" 

(KOLUSZKI, ŁÓDZKI 

WSCHODNI) 

Śpiewamy na 100-lecie Bitwy 

Warszawskiej - ok 

- nieprawidłowa wartość liczby 

jednostek i kosztu jednostkowego w pkt 

V.A oferty ppkt. I.3.3-I.3.6 

- nieprawidłowe wyliczenie w pkt V.A 

oferty w ppkt I.1.3 i I.2.2 



 

45. 
111/KEI/2020 

STOWARZYSZENIE KOŁO 

GOSPODYŃ WIEJSKICH 

"STOKROTKA " W 

WIEWIÓROWIE 

(LGOTA WIELKA, 

RADOMSZCZAŃSKI) 

Droga do świętości – wieczornica 

poświęcona pamięci Jana Pawła II. 

- proszę o dołączenie statutu Koła (ze 
statutu musi wynikać, że Koło nie 
działa dla osiągnięcia zysku, a 
ewentualny majątek pozostały po 
likwidacji Koła przeznacza się na cele 
określone w statucie, a nie do 
podziału między Członków Koła) 
- potwierdzenie złożenia oferty nie jest 
podpisane przez osobę upoważnioną 
do reprezentowania podmiotu 

- ok 

46. 
113/KEI/2020 

"TWÓRCZY AKTYWNI" 

(ZGIERZ, ZGIERSKI) 
Zgierskie spotkania z dziedzictwem 

- ok 

- nieprawidłowa nazwa rodzaju kosztu 

w pkt V.A oferty w ppkt I.3.1, I.3.2, I.4.2 

i I.5.1 

47. 114/KEI/2020 

STOWARZYSZENIE LOŻA 

KULTURALNA STARE 

MIASTO 

(PIOTRKÓW 

TRYBUNALSKI, PIOTRKÓW 

TRYBUNALSKI) 

X Jubileuszowy Festiwal Old Town Jazz - ok 

-  nieprawidłowa wartość liczby 

jednostek i kosztu jednostkowego w pkt 

V.A oferty ppkt. I.1.1, I.1.2 

48. 
116/KEI/2020 

ORATORIUM IM. BŁ. 

MICHAŁA RUA 

(KUTNO, KUTNOWSKI) 

"Kuźnia serc i talentów - żywy pomnik 

Jana Pawła II" - ok 

- nieprawidłowa wartość liczby 

jednostek i kosztu jednostkowego w pkt 

V.A oferty ppkt. I.2.5, I.2.6, II.1 

- w  pkt V.A i pkt IV.2 oferty obsługę 

księgową błędnie zakwalifikowano jako 

umowa o dzieło, podczas gdy jest to 

umowa wolontariacka 

49. 
119/KEI/2020 

STOWARZYSZENIE RADA 

RODZICÓW PRZY 

CENTRUM ZAJĘĆ 

POZASZKOLNYCH NR 1 W 

ŁODZI 

(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ) 

Telewizja internetowa 

TVi.domkultury.com.pl - ok 

- w pkt IV.2 Zasoby kadrowe - 

nieprawidłowo wyliczona praca 

wolontariacka (wkład osobowy) 

- w punkcie V.A. oferty nie oszacowano 

kosztów realizacji wszystkich 

zamieszczonych pozycji kosztorysu 

(występują pozycje zerowe) 



50. 
121/KEI/2020 

LOKALNA ORGANIZACJA 

TURYSTYCZNA 

"CENTRALNY ŁUK 

TURYSTYCZNY" 

(ŁĘCZYCA, ŁĘCZYCKI) 

Szlak kościołów drewnianych Ziemi 

Łęczyckiej - ok 

- nieprawidłowe wyliczenie wkładu 

osobowego w pkt IV.2 oferty Zasoby 

kadrowe 

- w pkt. V.A oferty nieprawidłowa liczba 

jednostek lub rodzaju miary w ppkt 

I.3.4, I.3.5, II.1 

51. 122/KEI/2020 

BEŁCHATOWSKIE 

STOWARZYSZENIE 

MIŁOŚNIKÓW MUZYKI 

CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 

„SYJON” 

(BEŁCHATÓW, 

BEŁCHATOWSKI) 

 Multimedialne widowisko oparte na 

konferencji oraz koncercie muzycznym 

poświęcone popularyzacji wiedzy na 

temat życia i działalności Św. Jana 

Pawła II z okazji Roku Papieskiego 2020. 

- ok 

- w punkcie V.A. oferty nie oszacowano 

kosztów realizacji wszystkich 

zamieszczonych pozycji kosztorysu 

(występują pozycje zerowe) 

- w pkt. V.A oferty nie skalkulowano 

kosztu wkładu osobowego i rzeczowego 

zgodnie z informacją zawartą w pkt IV.2 

zasoby kadrowe i zasoby rzeczowe 

52. 123/KEI/2020 

FUNDACJA "INICJATYWY 

POWIATU 

PODDĘBICKIEGO" 

(PODDĘBICE, 

PODDĘBICKI) 

Tradycje i obrzędy ludowe oraz 

rękodzieło Powiatu Poddębickiego - 

Święto Plonów 

- ok 

- w pkt. V.A oferty nieprawidłowa liczba 

jednostek i/lub rodzaju miary w ppkt 

I.3.1, I.3.2 

- w pkt. V.A oferty nieprawidłowa 

nazwa rodzaju miary w ppkt I.5.1  

53. 124/KEI/2020 

FUNDACJA WSPIERANIA 

FOLKLORU WIEJSKIEGO I 

MIEJSKIEGO W 

MZURKACH 

(WOLA KRZYSZTOPORSKA, 

PIOTRKOWSKI) 

Woźniki- barwna historia niczym z 

kroniki 
- ok 

- w pkt. V.A oferty nieprawidłowa liczba 

jednostek i/lub kosztu jednostkowego w 

ppkt I.3.2 i I.4.1 

54. 125/KEI/2020 

STOWARZYSZENIE 

WSPARCIE INICJATYW 

LOKALNYCH "PRO BONO" 

(BRZEZINY, BRZEZIŃSKI) 

Letni Festiwal Filmowy - ok 

- w pkt. V.A oferty nieprawidłowa liczba 

jednostek i/lub kosztu jednostkowego w 

ppkt I.1.8, I.2.6,I.3.6,I.4.6 

- w pkt IV.2 i V.A oferty nie 

doprecyzowano kosztów pokrytych z 

wkładu rzeczowego 



 

55. 126/KEI/2020 
FUNDACJA "PRIMUZ" 

(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ) 

Koncert w ramach 100 rocznicy urodzin 

Henryka Debicha 
- ok 

- w punkcie V.A. oferty nie oszacowano 

kosztów realizacji wszystkich 

zamieszczonych pozycji kosztorysu 

(występują pozycje zerowe) 

56. 129/KEI/2020 

FUNDACJA NA RZECZ 

ROZWOJU REGIONU 

ŁÓDZKIEGO 

(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ) 

 Z Łodzi bliżej do Albanii - Albania w 

filmie, książce i fotografii 
- ok 

- w pkt. V.A oferty nieprawidłowa liczba 

jednostek i/lub kosztu jednostkowego w 

ppkt I.3.1 

- okres realizacji zadania wynosi 2 

miesiące (od 04.05 - 03.07.2020), a 

punkcie V.A ppkt II.1 i II.2  oferty 

oszacowano pracę księgowej i wynajem 

pomieszczeń biurowych trwającą 3 m-ce 

57. 131/KEI/2020 

STOWARZYSZENIE 

SĘDZIEJOWICE NA PLUS 

(SĘDZIEJOWICE, ŁASKI) 

 Bitwa pod Sędziejowicami - ok 
-  w pkt. V.A oferty nieprawidłowa liczba 

jednostek i kosztu jednostkowego  

58. 132/KEI/2020 

STOWARZYSZENIE 

REAKTYWACJA TRADYCJI 

SPORTOWYCH WIDZEW 

ŁÓDŹ 

(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ) 

Bitwa Warszawska 1920 - historyczny 

piknik rodziny 
- ok 

- w pkt. V.A oferty nieprawidłowa liczba 

jednostek i/lub kosztu jednostkowego w 

ppkt I.2.1, I.3.1, I.9.1, I.9.2 

- w pkt IV.2 i V.A oferty nie 

doprecyzowano kosztów pokrytych z 

wkładu rzeczowego 

59. 134/KEI/2020 
KOLOROWO 

(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ) 
Strażniczki tradycji - ok 

- okres realizacji zadania wynosi 6 

miesięcy (od 01.06 - 21.11.2020), a 

punkcie V.A ppkt II.1 i II.2  oferty 

oszacowano pracę księgowej i wynajem 

pomieszczeń biurowych trwającą 9 m-cy 



 

60. 136/KEI/2020 

STOWARZYSZENIE 

PLANETA GRABIA 

(DŁUTÓW, PABIANICKI) 

"Dziedzictwo kulturowe oraz ratowanie 

regionalnej Pamięci Pograbia" 
- ok 

- w punkcie V.A. oferty nie oszacowano 

kosztów realizacji wszystkich 

zamieszczonych pozycji kosztorysu (ppkt 

I.3.1, I.6.1) 

-  w pkt. V.A oferty nieprawidłowa liczba 

jednostek i kosztu jednostkowego (ppkt 

I.4.1) 

61. 
138/KEI/2020 

STOWARZYSZENIE 

"OBSZARY KULTURY" 

(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ) 

Listy z tomaszowskiego getta - miłość w 

czasie zagłady - upowszechnianie 

poprzez muzyczną interpretację 
- ok 

-  w pkt. V.A oferty nieprawidłowy 

rodzaj kosztu w ppkt I.3.1 

62. 
139/KEI/2020 

STOWARZYSZENIE 

WOKALNE VOXELLENCE 

(ŁÓDŹ, ŁÓDŹ) 

Zwykły człowiek, niezwykły papież - 

utwory dedykowane Janowi Pawłowi II 
- ok 

- w punkcie IV pkt 2 Zasoby kadrowe, 

rzeczowe i finansowe oferenta, które 

będą wykorzystane do realizacji 

zadania, nie doprecyzowano informacji 

o wkładzie rzeczowym, podane dwie 

różne wartości wkładu rzeczowego 

-  w punkcie IV pkt 2 Zasoby kadrowe, 

rzeczowe i finansowe oferenta, które 

będą wykorzystane do realizacji 

zadania, nie doprecyzowano kosztów 

pokrytych wkładem rzeczowym 

63. 
140/KEI/2020 

STOWARZYSZENIE 

ROZWOJU POWIATU 

BRZEZIŃSKIEGO "NASZ 

POWIAT" 

(BRZEZINY, BRZEZIŃSKI) 

Plenerowe spotkanie z muzyką 

klasyczną w Brzezinach - ok 

- w pkt IV.2 i V.A oferty nie 

doprecyzowano kosztów pokrytych z 

wkładu osobowego 

 


