
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 448/18

Zarządu Województwa Łódzkiego 

z dnia 27 marca 2018 r.

Lp. nr oferty
Nazwa podmiotu                          

(gmina, powiat)
Nazwa własna zadania

Wartość 

wnioskowanego  

zadania

Wnioskowana 

dotacja
Uwagi

1 12/IT/18

Zduńskowolskie Wodne 

Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe

Półkolonie żeglarskie i motorowodne 14 650,00 zł 5 000,00 zł

Oferta nie odpowiada rodzajowi 

zadania wskazanego w 

ogłoszeniu konkursowym

2 19/IT/18
Ochotnicza Straż Pożarna w 

Raduczycach
Warto płynąć, a nawet zmoknąć dla Niepodległej 6 740,00 zł 5 000,00 zł

Oferent nie prowadzi działalności 

statutowej w dziedzinie objętej 

konkursem

3 31/IT/18
Centrum Sztuk Walki DOJO 

United Łódź

Szlakiem Historii -  Rodzinny Weekend Majowy DOJO 

United Łódź w Starej Wsi
19 200,00 zł 10 000,00 zł

Oferent wykazał do pokrycia z 

dotacji koszty niekwalifikowane

4 33/IT/18
 Klub Sportowy Niewidomych 

"Omega"

Organizację imprez i wydarzeń z zakresu turystyki 

aktywnej i specjalistycznej na zbiornikach i ciekach 

wodnych województwa łódzkiego promujących turystykę 

wodną, rekreację i wędkarstwo. Integracyjny spływ 

kajakowy rzeką Pilicą dla osób niewidomych i 

słabowidzących „Zobaczyć rzekę”

6 320,00 zł 4 910,00 zł

Oferent złożył dwie oferty co nie 

mieści się w limicie liczby 

złożonych ofert w konkursie 

5 34/IT/18
 Klub Sportowy Niewidomych 

"Omega"

Aktywizację mieszkańców województwa poprzez 

organizację rajdów rowerowych w oparciu o system 

szlaków rowerowych lub potencjał   przyrodniczy, 

kulturowy i przestrzenny regionu. "Integracyjny rajd 

rowerowy z udziałem osób niewidomych i 

słabowidzących po powiecie tomaszowskim"

6 825,00 zł 5 420,00 zł

Oferent złożył dwie oferty co nie 

mieści się w limicie liczby 

złożonych ofert w konkursie 

6 35/IT/18

Polskie Stowarzyszenie Ludzi 

Cierpiących na Padaczkę 

Oddział Łódzki

Ścieżką Przyrody Ziemii Łódzkiej - wycieczka 

krajoznawczo - turystyczna dla osób 

niepełnosprawnych.

3 505,00 zł 2 770,00 zł

Oferent nie prowadzi działalności 

statutowej w dziedzinie objętej 

konkursem

7 69/IT/18
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 

Sierzchowskiej
 I Konkurs Wędkarski Gminy Cielądz 9 640,00 zł 5 000,00 zł

Oferent nie prowadzi działalności 

statutowej w dziedzinie objętej 

konkursem

Lista podmiotów, których oferty zostały odrzucone pod względem formalnym  w ramach pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2018 roku  


