Załącznik Nr 5
Do Regulaminu pracy Komisji Konkursowej
PROTOKÓŁ KOŃCOWY PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ
Powołanej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Milanówka Nr 94/VII/2018 z dnia 24 maja 2018
r. 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)
2)
3)
4)

Katarzyna Stelmach,
Daria Gągała,
Magdalena Jachna,
Aneta Majak.

Obradowała w Milanówku w dniach: 28 maja 2018 r. i 4 czerwca 2018 r.
2. Na Otwarty Konkurs Ofert wpłynęło 6 ofert. Z czego 0 ofert odrzucono
z przyczyn formalnych. Do oceny merytorycznej przeszło 6 ofert.
Oferta nr 1:
Nazwa zadania: Kolonie edukacyjne „Survival” i „Kolonijny Skaut” z elementami
profilaktyki uzależnień w Jastrzębiej Górze nad morzem
Oferent: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze
Wnioskowana kwota dotacji: 19 300,00 zł
/Zorganizowanie wypoczynku letniego w miejscowości Jastrzębia Góra dla 20
uczestników - dzieci i młodzieży z Milanówka w wieku od 6 do 16 lat. Podczas
wypoczynku realizowane będą programy profilaktyczne „Kraina 100 milowego lasu”
oraz „Sport-Tak, Nałóg-Nie” dodatkowo będzie realizowany program edukacyjny
„Survival” (dzieci 11-16 lat) i „Kolonijny Skaut” (dzieci 6-10 lat)/.
Oferta nr 2:
Nazwa zadania: Zdrowe Wakacje 2018
Oferent: Fundacja Toto Animo
Wnioskowana kwota dotacji: 5 200,00 zł
/Zorganizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych w miejscowości Pruszków w terminie
od 01.07 do 20.07 dla 7osób z autyzmem, w tym 2 z Milanówka. Zajęcia będą
odbywały się na Sali gimnastycznej oraz na boisku. Dodatkowo prowadzona będzie
artterapia, muzykoterapia, zajęcia na basenie, spacery, wycieczki, wyjścia do kina i
muzeum, zajęcia kulinarne i usamodzielniające./
Oferta nr 3:
Nazwa zadania: Wspieranie różnych form wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieży, w tym z rodzin dysfunkcyjnych i dyspanseryjnych.
Oferent: Komenda Hufca ZHP im. J. Kusocińskiego w Milanówku
Wnioskowana kwota dotacji: 35 000,00 zł

/ Zorganizowanie w ramach Harcerskiej Akcji Letniej kolonii zuchowej dla 45 dzieci w
wieku 6 – 11 w terminie od 3 do 15 lipca 2018 r. w miejscowości Nowa Słupia oraz
obozu harcerskiego dla 48 dzieci w wieku 11 – 18 lat, w terminie od 19 lipca do 4
sierpnia 2018 r. w miejscowości Wygnańczyce 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 będą realizowane
programy profilaktyczne Apteczka Emocjonalna i Przyjaciele Zippiego/.
Oferta nr 4:
Nazwa zadania: Lato w mieście – Milanówek 2018
Oferent: Fundacja dla Edukacji im Wacława Wdowiaka „STOSPOTKAŃ”
Wnioskowana kwota dotacji: 13 000,00 zł
/ Zorganizowanie półkolonii dla 60 dzieci w wieku 6 -11 lat w terminie od 2 do 13
lipca w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Piasta w Milanówku (będą to dwa pięciodniowe
turnusy). W ramach zajęć odbywać się będą m. in. zajęcia sportowe, artystyczne
i integracyjne z elementami nauk przyrodniczych./
Oferta nr 5:
Nazwa zadania: Obozy Szermiercze Darłówko 2018 i Lubenia 2018
Oferent: Grodziski Klub Szermierczy
Wnioskowana kwota dotacji: 4 000,00 zł
/Zorganizowanie dwóch obozów szermierczych. Pierwszy w miejscowości Darłówko
na 5 dzieci w terminie od 7 do 16 lipca 2018 r. oraz drugiego dla 7 dzieci w terminie
od 19 sierpnia do 30 sierpnia 2018 r. w miejscowości Lubenia. W ramach obozu będą
odbywały się regularne zajęcia szermiercze, ogólnorozwojowe oraz wycieczki./
Oferta nr 6:
Nazwa zadania: Obozy sportowe 2018
Oferent: Klub Sportowy Milan Milanówek
Wnioskowana kwota dotacji: 24 000,00 zł
/Zorganizowanie 7 dniowego obozu sportowego ośrodku Sangos 82 dzieci
z Milanówka. Podczas wyjazdu będą odbywały się regularne treningi sportowe oraz
wycieczki. Przewidziano realizację uniwersalnego programu profilaktycznego./
3. Komisja zaopiniowała pozytywnie 2 oferty, negatywnie 0 ofert.
Lp. Członek Komisji
1.
2.
3.
4.

Katarzyna Stelmach
Daria Gągała
Magdalena Jachna
Aneta Majak
Suma:

Oferta
Nr 1
26
26
26
27
105/140

Oferta
Nr 2
24
23
23
23
93/140

Oferta
Nr 3
30
30
30
30
120/140

Oferta
Nr 4
26
26
27
26
105/140

Oferta
Nr 5
23
24
22
25
94/140

Oferta
Nr 6
23
24
25
29
101/140

4. Proponowane środki na wsparcie zadania publicznego:
1) Oferta Nr 1 - kwota: 8 000,00 zł. Oferta zbieżna z celami zadania. Posiada
szczegółowy opis rzeczowy i zakłada przeprowadzenie rekomendowanych
programów profilaktycznych. Komisja ze względu na ograniczone środki
finansowe proponuje zmniejszoną kwotę dofinansowania.
2) Oferta Nr 3 - kwota: 18 000,00 zł. Uzasadnienie: Oferta zbieżna z celami
zadania. Posiada szczegółowy opis rzeczowy i przewiduje przeprowadzenie
rekomendowanych programów profilaktycznych. Komisja ze względu na
ograniczone środki finansowe proponuje zmniejszoną kwotę dofinansowania i
rekomenduje wykonanie zadania w całości.
3) Oferta Nr 4 - kwota: 5 000,00 zł. Uzasadnienie: Oferta zbieżna z celami
zadania. Posiada szczegółowy opis rzeczowy i rzetelną kalkulację kosztów.
Komisja ze względu na ograniczone środki finansowe proponuje zmniejszoną
kwotę dofinansowania i rekomenduje wykonanie zadania w całości. Jednocześnie
sugeruje rezygnację z występów gościnnych i skorzystanie z atrakcji
zorganizowanych w przestrzeni miejskiej przez Milanowskie Centrum Kultury.
4) Oferta Nr 5 - kwota: 1 500,00 zł. Uzasadnienie: Oferta zbieżna z celami
zadania. Posiada szczegółowy opis rzeczowy i rzetelną kalkulację kosztów.
Komisja ze względu na brak programu profilaktycznego i udziału dzieci
niepełnosprawnych oraz ograniczone środki finansowe proponuje zmniejszoną
kwotę dofinansowania.
5) Oferta Nr 6 - kwota: 10 500,00 zł. Uzasadnienie: Oferta zbieżna z celami
zadania. Przedstawiono mało szczegółową kalkulacją kosztów. Podczas realizacji
zadania przewidziano realizację uniwersalnego programu profilaktycznego.
Komisja ze względu na ograniczone środki finansowe proponuje zmniejszoną
kwotę dofinansowania.
5. Oferty, które zostały odrzucone:
1) Oferta Nr 2 - kwota: 0,00 zł. Uzasadnienie: Komisja ze względu na
przedstawione w ofercie głównie działania o charakterze terapeutycznozdrowotnym sugeruje fundacji złożenie oferty w trybie małego grantu z zakresu
zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
Komisja Konkursowa:
Katarzyna Stelmach
……………………………………..
Daria Gągała
……………………………………..
Magdalena Jachna
……………………………………..
Aneta Majak
……………………………………..
……………………………………..
Milanówek, dnia 4 czerwca 2018 r.

