Załącznik Nr 3 do uchwały 600/20
Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 26 czerwca 2020 r.
Lista podmiotów, których oferty zostały odrzucone pod względem formalnym w ramach drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego
z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2020 roku
Lp.

1.

Nr oferty

1/IIT/2020

Nazwa podmiotu
(gmina, powiat)

Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne
VIATOR (m. Poznań, Poznań)

Nazwa własna zadania

Warsztaty dla animatorów ruchu
turystycznego z rejonu Łodzi pt: Gry
turystyczne - tworzenie i wykorzystanie w
praktyce - w ramach priorytetu
Wzmocnienie kompetencji kadr
turystycznych

13 794,00 zł

Uwagi formalne dotyczące poprawy kosztorysu nie zostały
uwzględnione przez oferenta. (oferta odblokowana do poprawy
9 994,00 zł nie została ponownie złożona). W wyciągu z KRS brak
informacji o prowadzonej statutowej działalności w zakresie
turystyki i krajoznawstwa.

11 000,00 zł

8 800,00 zł

Uwagi formalne dotyczące poprawy kosztorysu nie zostały
uwzględnione przez oferenta. W wyciągu z KRS brak informacji
o prowadzonej działalności statutowej w zakresie turystyki i
krajoznawstwa.

9 714,00 zł

6 714,00 zł

Potwierdzenie złożenia oferty wpłynęło po terminie
wyznaczonym w ogłoszeniu o konkursie.

Fundacja MAK (m. Łódź, Łódź)

3.

22/IIT/2020

Stowarzyszenie ,,Sędziejowice na plus" Grabia turystyczną perełką Województwa
(Sędziejowice, łaski)
Łódzkiego

4.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa
25/IIT/2020 Działania "kraina Rawki" (Rawa
Mazowiecka, rawski)

5.

Fundacja Instytut Białowieski
26/IIT/2020
(m. Białystok, Białystok)

6.

28/IIT/2020

7.

Stowarzyszenie Turystyczno Kajakowe
31/IIT/2020 Międzyrzecza Warty, Widawki i Grabi
(Zduńska Wola, zduńskowolski)

Ekologiczny Spływ Rzekami Grabią i
Widawką

9 940,00 zł

8.

Związek Harcerstwa Polskiego
32/IIT/2020 Chorągiew Łódzka Hufiec Głowno
(Głowno, zgierski)

V Mroga Extreme im. Jana Pawła II

12 500,00 zł

9.

34/IIT/2020

Ludowy Klub Kajakowy Drzewica
(Drzewica, opoczyński)

Centrum Zrównoważonego Rozwoju.
"Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej".
www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl,
www.FestiwalBialowieski.pl,
www.FestiwalZubra.pl
www.ForestFestival.Eu
Aktywna turystyka z questami

Kajakowy Spływ Turystyczny

Uwagi

Oferta nie została poprawiona zgodnie z sugestiami
8 120,00 zł oceniającego. Brak typu zadania, kosztorys zawiera błędy
logiczne.

20/IIT/2020

Aktywna i czysta Kraina Rawki

Wnioskowana
dotacja

10 370,00 zł

2.

Lokalna Grupa Działania "Dolina rzeki
Grabi" (Łask, łaski)

Łódź spływa turystyką

Wartość
wnioskowanego
zadania

10 000,00 zł

Oferta niezgodna z rodzajem zadania wskazanego w
8 000,00 zł ogłoszeniu konkursowym. Oferent nie dostarczył podpisanego
potwierdzenia złożenia oferty.

11 890,00 zł

Uwagi formalne dotyczące poprawy kosztorysu nie zostały
8 380,00 zł uwzględnione przez oferenta. (oferta odblokowana do poprawy
nie została ponownie złożona).

9 300,00 zł

Uwagi formalne dotyczące kosztorysu i harmonogramu nie
7 940,00 zł zostały uwzględnione przez oferenta (oferta odblokowana do
poprawy nie została ponownie złożona).
10 000,00 zł Występują błędy logiczne w kalkulacji kosztów.

6 470,00 zł Występują błędy w kalkulacji kosztów.

