Załącznik Nr 5
Do Regulaminu pracy Komisji Konkursowej
PROTOKÓŁ KOŃCOWY PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ
Powołanej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Milanówka Nr 68/VII/2017 z dnia 6 kwietnia
2017 r. Komisji Konkursowej w celu oceny ofert na realizację zadania publicznego w ramach
Otwartego Konkursu Ofert – Zadanie III z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz osób starszych.
1. Komisja w składzie:
1)
2)
3)
4)

Michał Piwek,
Katarzyna Stelmach,
Aneta Majak,
Edyta Budziewska.

Obradowała w Milanówku w dniach: 14 kwietnia 2017 r. oraz 24 kwietnia 2017 r.
Jeden z członków Komisji Konkursowej nie uczestniczył w posiedzeniach. Funkcję
Przewodniczącego Komisji zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu pracy Komisji
Konkursowej pełnił wiceprzewodniczący.
2. Na Otwarty Konkurs Ofert wpłynęło 9 ofert. Z czego 0 ofert odrzucono
z przyczyn formalnych. Do oceny merytorycznej przeszło 9 ofert.
Oferta nr 1:
Nazwa zadania: „Z kulturą na Ty”
Oferent: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Wnioskowana kwota dotacji: 6 500,00 zł
/Celem zadania jest rozszerzenie i dofinansowanie oferty kulturalnej członkom
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów polegającej na zorganizowaniu
dwóch wyjazdów do teatru Muzycznego w Łodzi./
Oferta nr 2:
Nazwa zadania: „Wydanie publikacji Milanowianki II”
Oferent: Stowarzyszenie Milanowianki
Wnioskowana kwota dotacji: 23 990,00 zł
/Celem zadania jest zebranie, opracowanie i wydanie historii kobiet związanych
z Milanówkiem w postaci książki (przewodnika po mieście). W ramach zadnia
powstanie minimum 15 biogramów kobiet związanych z miastem./
Oferta nr 3:
Nazwa zadania: „Centrum środowisk Twórczych Willa Waleria”
Oferent: Stowarzyszenie Razem dla Milanówka
Wnioskowana kwota dotacji: 10 860,00 zł
/Projekt polega na prowizorycznym „oddolnym” zagospodarowaniu Willi Waleria
i udostępnieniu jej jako przestrzeń publiczna, w której z jednej strony środowiska

artystyczne Milanówka i PTO znajdą miejsce do zaprezentowania i sprzedaży swojej
twórczości, z drugiej strony dla mieszkańców Milanówka. W okresie od czerwca do
listopada odbędzie ok 10 dwudniowych wydarzeń m.in. wystaw, prelekcji/pokazów,
seansów, kameralnych koncertów, aukcji itp./.
Oferta nr 4:
Nazwa zadania: „FOO 2017 - Ogród Sztuki w Willi Waleria”
Oferent: Stowarzyszenie Razem dla Milanówka
Wnioskowana kwota dotacji: 2 460,00 zł
/W ramach FOO 2017 zorganizowanie całodziennego wydarzenia artystycznego pt.
„Ogród sztuki w Willi Waleria” w ramach, którego odbędzie się m.in. wystawa
batików, plener artystyczny, koncert oraz pokaz mody./
Oferta nr 5:
Nazwa zadania: „Targi Dobrego Smaku”
Oferent: Fundacja „Start Pro”
Wnioskowana kwota dotacji: 28 325,00 zł
/Targi dobrego smaku mają na celu ożywienie życia społecznego oraz handlu
w centrum Milanówka. Dla mieszkańców to okazja dla kupienia produktów nie
występujących w ofercie handlowej lokalnych sklepów. Dla lokalnych twórców
i przedsiębiorców to możliwość wyjścia wprost do klienta./
Oferta nr 6:
Nazwa zadania: „Przygotowanie i druk gry planszowej „Uroki Milanówka”
upowszechniającej tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe Miasta Milanówka”
Oferent: Stowarzyszenie Wiedza dla Regionu
Wnioskowana kwota dotacji: 22 400,00 zł
/W ramach zadania zostanie przygotowana do druku i wydrukowana w nakładzie 100
egzemplarzy gra planszowa „Uroki Milanówka”. Gra jest innowacyjną publikacją
o tematyce lokalnej, której celem jest upowszechnienie tradycji, historii i dziedzictwa
kulturowego Miasta Milanówka./
Oferta nr 7:
Nazwa zadania: „Galeria uliczna Szymona Wdowiaka”
Oferent: Stowarzyszenie Stospotkań
Wnioskowana kwota dotacji: 3 020,00 zł
/W ramach zadania zostanie wykonana uliczna galeria lokalnego twórcy Szymona
Wdowiaka – himalaisty, podróżnika, artysty fotografii na ogrodzeniu domu przy ul.
Żwirki w Milanówku. Otwarciu wystawy towarzyszyć będą warsztaty plastyczne./
Oferta nr 8:
Nazwa zadania: „W ogrodzie wdzięczności - eseje”
Oferent: Stowarzyszenie T-Art
Wnioskowana kwota dotacji: 7 200,00 zł

/W ramach realizacji zadania zostanie wydana książka z esejami autorstwa Wojciecha
Olejnika publikowanych w latach 2008- 2016 w miesięczniku parafii Matki Bożej
Bolesnej w Milanówku „Być Bliżej”. Wydaniu książki towarzyszyć będzie promocja
i spotkanie autorskie./
Oferta nr 9:
Nazwa zadania: „Turczynek – teatralnie, kameralnie, klimatycznie”
Oferent: Stowarzyszenie T-Art
Wnioskowana kwota dotacji: 8 200,00 zł
/W ramach realizacji zadania zorganizowane zostaną dwukrotnie dwa spektakle. Na
przestrzeń teatralną wykorzystane zostaną wnętrza Willi A na Turczynku. Dzięki temu
zaprezentowany zostanie ciekawy nurt sztuki współczesnej – wystawienie spektaklu
w przestrzeni nieoczywistej, z uwzględnieniem jej specyfiki./
3. Komisja zaopiniowała pozytywnie 8 ofert, negatywnie 1 ofertę.
OCENA PUNKTOWA – ilość punktów

Lp. Numer oferty
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Oferta Nr 1
Oferta Nr 2
Oferta Nr 3
Oferta Nr 4
Oferta Nr 5
Oferta Nr 6
Oferta Nr 7
Oferta Nr 8
Oferta Nr 9

Michał
Piwek
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd

Członek Komisji
Katarzyna
Aneta
Edyta
Stelmach
Majak Budziewska
28
25
27
25
25
28
28
28
29
27
26
29
22
20
20
24
26
24
26
24
25
18
15
16
23
25
25

Suma:
80/105
78/105
85/105
82/105
62/105
74/105
75/105
49/105
73/105

4. Proponowane środki na wsparcie zadania publicznego:
1) Oferta Nr 1 - kwota: 6 500,00 zł. Uzasadnienie: Oferta zbieżna z celami
zadania, posiadająca szczegółowy opis rzeczowy i rzetelną kalkulację kosztów.
W opinii członków komisji oferta zasługuje na pełne wsparcie finansowe.
2) Oferta Nr 2 - kwota: 18 840,00 zł. Uzasadnienie: W przedstawionej ofercie opis
rzeczowy zadania nie zawiera szczegółowych informacji o planowanych
działaniach promocyjnych. W kosztorysie realizacji zadania nie uwzględniono
wkładu środków własnych. Projekt ciekawy, z tradycjami upowszechniającymi
wiedzę o kobietach z Milanówka. Komisja proponuje niewielkie ograniczenie
środków na realizację zadania i proponuje wykonanie zadania w całości.
3) Oferta Nr 3 - kwota: 8 700,00 zł. Uzasadnienie: Złożona oferta jest zbieżna
z celami zadania, posiada szczegółowy opis rzeczowy i rzetelną kalkulację
kosztów. W kosztorysie wykazano wysoki wkład osobowy przy niskim udziale
środków finansowych własnych. Projekt przewiduje działania niszowe,

niecodzienne, upowszechniające kulturę wysoką. Komisja proponuje zmniejszoną
kwotę dofinansowania i wykonanie zadania w całości.
4) Oferta Nr 4 - kwota: 1 000,00 zł. Uzasadnienie: Oferta zbieżna z celami
zadania, o szczegółowym opisie rzeczowym. Jednak przewidziane w ofercie
działania będą realizowane wyłącznie w ramach FOO, wydarzenia opierającego
się na inicjatywie mieszkańców i działaniach społecznych. Komisja proponuje
przyznać częściowe dofinansowanie i zaleca współpracę z MCK – organizatorem
festiwalu.
5) Oferta Nr 5 - kwota: 5 350,00 zł. Uzasadnienie: Oferta zbieżna z celami
zadania. Jego realizacja opiera się na bardzo wysokich kosztach promocyjnych
w tym bannerach, które są niezgodne z podjętymi działaniami miasta w zakresie
debaneryzacji. W przedstawionym kosztorysie środki z dotacji przeznaczone są
głównie na działania promocyjne. Brak informacji o planowanych,
towarzyszących wydarzeniu działaniach kulturalno-edukacyjnych oraz
bezpośrednio wspierających wystawców np. estetyka wizualna Targów, czyli
zapewnienie jednakowych stoisk wystawienniczych. Po stronie Organizatora jest
dopilnowanie, aby wystawcy spełniali wszystkie wymogi Sanepidu, opłata ZAiKS
oraz utrzymanie porządku w trakcie i po wydarzeniu. Komisja proponuje nie
przyznawać dofinansowania na opłaty związane z wywieszeniem bannerów,
kolportaż materiałów promocyjnych oraz materiały biurowe.
6) Oferta Nr 6 - kwota: 19 190,00 zł. Uzasadnienie: Przedstawiona oferta ma
szczegółowy opis rzeczowy zadania oraz rzetelną kalkulację kosztów. Jest
ciekawą formą lokalnej lekcji historii i będzie stanowić ciekawy element promocji
miasta. Powstająca gra ma dodatkowo charakter edukacyjny. Poprzez zabawę
łączy pokolenia i umacnia więzi z rodzinnym miastem. Komisja zaproponowała
ograniczone dofinansowanie i realizację zadania w całości.
7) Oferta Nr 7 - kwota: 2 220,00 zł. Uzasadnienie: Oferta zbieżna z celami zadania
ze szczegółowym opisem rzeczowym działania i prawidłowo przedstawioną
kalkulacją kosztów. Komisja proponuje ograniczenie dofinansowania o punkt
kosztorysu dotyczący wykonania wzmocnień ogrodzenia i tła i realizację zadania
w całości. Do obowiązków stowarzyszenia należy uzyskanie odpowiednich
uzgodnień i pozwoleń od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków oraz Starostwa Grodziskiego.
8) Oferta Nr 9 - kwota: 5 000,00 zł. Uzasadnienie: Oferta przedstawia ciekawy
i wartościowy projekt, którego celem jest integracja pokoleniowa. Kosztorys
oferty przewiduje niski udział środków własnych i wkładu osobowego oferenta.
Planowane działania były już realizowane przez Stowarzyszenie,
a zaproponowane tytuły spektakli były już wystawiane prze aktorów z T-Art.
Komisja proponuje ograniczyć środki finansowe na
5. Oferty, które zostały odrzucone:
1) Oferta Nr 8 - kwota: 0,00 zł. Uzasadnienie: Działania przedstawione w opisie
rzeczowym zadania tj.: publikacja esejów o tematyce religijnej i moralnej oraz
wartości duchowych, nie wpisują się w cele realizacji zadania oraz w katalog
zadań własnych gminy.

Pozostałą kwotę w wysokości 3 200,00 zł komisja proponuje pozostawić na wypadek
wpłynięcia oferty na realizację zadania na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o Działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Komisja Konkursowa:
Katarzyna Stelmach
……………………………………..
Aneta Majak
……………………………………..
Edyta Budziewska
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..

Milanówek, dnia 24 kwietnia 2017 r.

