
Załącznik Nr 5 

Do Regulaminu pracy Komisji Konkursowej 
 

PROTOKÓŁ KOŃCOWY PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ 
 

Powołanej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Milanówka Nr 89/VII/2016 z dnia 25 maja 2016 

roku Komisji Konkursowej w celu oceny ofert na realizację zadania publicznego w ramach 

Otwartego Konkursu Ofert – Zadanie VII z zakresu edukacji, oświaty i wychowania oraz 

wypoczynku dzieci i młodzieży. 
 

1) Komisja w składzie: 
 

1) Michał Piwek - przewodniczący 

2) Katarzyna Stelmach – wiceprzewodnicząca, 

3) Elżbieta Ciesielska – członek, 

4) Daria Gągała – członek. 

Obradowała w Milanówku w dniu 30 maja 2016 r. 
 

2) Na Otwarty Konkurs Ofert wpłynęły 3 oferty. Z czego 0 ofert odrzucono  

z przyczyn formalnych. Do oceny merytorycznej przeszły 3 oferty. 
 

Oferta nr 1: 

Nazwa zadania: „Zdrowe Wakacje 2016” 

Oferent: Fundacja TOTO ANIMO 

Wnioskowana kwota dotacji: 4 000,00 zł 
 

/Zorganizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych dla 6 osób z zaburzeniami ze spektrum 

autyzmu, w tym dla 2 osób z Milanówka. Zajęcia odbędą na terenie liceum  

w Regułach i trwać będą przez 3 tygodnie lipca. Formami realizacji będą zajęcia 

sportowe na sali gimnastycznej i boisku, ze szczególnym naciskiem na BOCCIA 

dyscyplinę paraolimpijską. Dodatkowo będzie prowadzona artterapia, muzykoterapia, 

zajęcia na basenie, spacery, wycieczki, wyjścia do kina i muzeum, zajęcia kulinarne  

i usamodzielniające./ 
 

Oferta nr 2: 
Nazwa zadania: „Wspieranie różnych form wypoczynku letniego dla dzieci  

i młodzieży, w tym z rodzin dysfunkcyjnych i dyspanseryjnych” 
Oferent: Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca ZHP 

im. J. Kusocińskiego Milanówek 
Wnioskowana kwota dotacji: 45 000,00 zł 
 

/Organizacja Harcerskiej Akcji Letniej w ramach której odbędzie się kolonia zuchowa 

dla dzieci w wieku 6 – 11 lat oraz obóz harcerski dla dzieci w wieku 11 – 18 lat,  

dla łącznie 120 osób, w terminie od 9 do 24 lipca 2016 r. w miejscowości Kokotek 

k/Lublińca. W ramach akcji odbywać się będą wycieczki krajoznawcze, rajdy, 

wędrówki edukacyjno – ekologiczne, zajęcia warsztatowe z kultur i historii regionów 

oraz Polski, gry zespołowe i integracyjne, terenowe i na orientację. W trakcie wyjazdu 

będzie realizowany program profilaktyczny./ 
 

Oferta nr 3: 
Nazwa zadania: „Wybieram zdrowie. Letnie obozy Parafiadowe 2016” 

Oferent: Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza 



Wnioskowana kwota dotacji: 28 280,00 zł 
 

/Głównym celem projektu jest realizacja projektu profilaktycznego wzbogaconego  

o warsztaty terapeutyczne z arteterapii oraz zajęcia edukacyjne, w tym kulturalno-

oświatowe i sportowo-rekreacyjne. Program będzie realizowany podczas  

14–dniowego wyjazdu wakacyjnego do górskiej miejscowości Muszyna dla 60 dzieci  

i młodzieży z Milanówka w terminie od 5 do 18 sierpnia 2016 r./ 
 

3) Komisja zaopiniowała pozytywnie 3 oferty, negatywnie 0 ofert. 
 

OCENA PUNKTOWA – ilość punktów 

Lp

. 
Członek Komisji 

Oferta 

Nr 1 

Oferta 

Nr 2 

Oferta 

Nr 3 

1. Michał Piwek 35 28 31 

2. Katarzyna Stelmach 33 29 30 

3. Elżbieta Ciesielska 34 32 33 

4. Daria Gągała 34 30 32 

 Suma (max. 140): 136 119 126 
 

4) Proponowane środki na wsparcie zadania publicznego: 
 

Oferta Nr 1 - kwota: 4 000,00 zł. Uzasadnienie: Oferta zbieżna z celami zadania, 

posiadająca szczegółowy opis rzeczowy i rzetelną kalkulację kosztów. Oferta skierowana 

jest do odbiorców, którzy nie mogą skorzystać z innych, ogólnodostępnych form 

wypoczynku. W opinii członków komisji oferta zasługuje na pełne wsparcie finansowe. 
 

Oferta Nr 2 - kwota: 35 000,00 zł. Uzasadnienie: Przedstawiona oferta zawiera 

szczegółowy opis rzeczowy zadania. Załączony do oferty program profilaktyczny nie 

zawiera konkretnych działań. W ofercie przedstawiono ogólną kalkulację kosztów.  

Ze względu na ograniczone środki finansowe komisja proponuje ograniczenie środków 

lub zakresu rzeczowego zadania. W przypadku otrzymania dotacji, komisja zaleca 

warunkowo uszczegółowić kosztorys przy aktualizacji oferty. 
 

Oferta Nr 3 - kwota: 25 000,00 zł. Uzasadnienie: Przedstawiona oferta ma szczegółowy 

opis rzeczowy zadania. Do oferty załączono bardzo rozbudowany program profilaktyczny 

przewidziany do realizacji w ramach zadania. Oferta skierowana jest do dzieci  

i młodzieży z rodzin i środowisku z problemem alkoholowym. Komisja ze względu  

na ograniczone środki finansowe proponuje zmniejszoną kwotę dofinansowania  

i rekomenduje wykonanie zadania w całości. 

 

Komisja Konkursowa 

Michał Piwek 

…………………………………….. 

Katarzyna Stelmach 

…………………………………….. 

Elżbieta Ciesielska 

…………………………………….. 

Daria Gągała 

…………………………………….. 

Milanówek, dnia 30.05.2016 r. 


