
PREZYDENT MIASTA KALISZA

Kalisz, dnia 21 maja 2018 r.

KOMUNIKAT
dotyczący  rozstrzygnięcia  otwartego  konkursu  ofert  na  wsparcie  wykonywania
zadań publicznych:  „Dzieje  się  na  Rozmarku  –  realizacja  działań  społeczno-
kulturalnych  dla  mieszkańców”  oraz  „Wyjdź  na  podwórko  –  realizacja  działań
społeczno-kulturalnych na podwórkach zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji”.

Komisja  Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 290/2018 Prezydenta  Miasta  Kalisza
z dnia 27 kwietnia 2018 roku  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania
ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych
„Dzieje się na Rozmarku – realizacja działań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców”
oraz  „Wyjdź  na  podwórko  –  realizacja  działań  społeczno-kulturalnych  na  podwórkach
zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji” obradowała w dniu 7 maja 2018 roku.

Na konkurs wpłynęły 3 oferty, które zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej.
Propozycja przyznania dotacji przedstawiona przez Komisję Konkursową została przyjęta
Zarządzeniem nr 330/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 maja 2018 r.  w sprawie
wyboru  ofert  i  ustalenia  wysokości  dotacji  dla  podmiotów  nie  zaliczanych  do  sektora
finansów publicznych na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Zadanie Nr 1

Dzieje  się  na  Rozmarku  –  realizacja  działań  społeczno-kulturalnych  dla
mieszkańców

Forma realizacji zadania: wsparcie

Liczba zgłoszonych ofert: 2

- oferta nr 1: Stowarzyszenie Kalisz Literacki, „Dzieje się na Rozmarku – realizacja działań
społeczno-kulturalnych dla  mieszkańców.  Wymiana książek,  wymiana myśli”  –  wartość
zadania: 5.250 zł (wnioskowana dotacja: 3.250 zł);
-  oferta  nr  2:  Stowarzyszenie  Multi.Art,  „Dzieje  się  na  Rozmarku  –  realizacja  działań
społeczno-kulturalnych  dla  mieszkańców.  W-akacje”  –  wartość  zadania:  22.650  zł
(wnioskowana dotacja: 20.000 zł).

Komisja Konkursowa dokonała oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert. 
Do oceny merytorycznej dopuszczono ofertę nr 1 i 2. Oferta nr 1 nie spełniła wymogów 
merytorycznych, oferta nr 2 spełniła wymogi merytoryczne.

Wysokość dotacji (ogółem) na realizację zadania w 2018 roku wynosi: 20.000 zł



Przyznano dotacje na 2018 rok zgodnie ze złożonymi ofertami dla:
-  oferta  nr  2:  Stowarzyszenie  Multi.Art,  „Dzieje  się  na  Rozmarku  –  realizacja  działań
społeczno-kulturalnych  dla  mieszkańców.  W-akacje” –  20.000  zł  (wsparcie  realizacji
zadania).

Zadanie Nr 2

Wyjdź  na  podwórko  –  realizacja  działań  społeczno-kulturalnych  na  podwórkach
zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji

Forma realizacji zadania: wsparcie

Liczba zgłoszonych ofert: 1

- oferta nr 1: Fundacja Animacji Społeczno-Kulturalnej Kwadratura, „Wyjdź na podwórko –
realizacja  działań  społeczno-kulturalnych  na  podwórkach  zlokalizowanych  na obszarze
rewitalizacji.  Projekt  Podwórka”  –  wartość  zadania:  35.900  zł  (wnioskowana  dotacja:
20.000 zł).

Komisja Konkursowa dokonała oceny formalnej i  merytorycznej  złożonej  oferty,  została
ona dopuszczona do oceny merytorycznej i spełniła wymogi merytoryczne.

Wysokość dotacji (ogółem) na realizację zadania w 2018 roku wynosi: 20.000 zł

Przyznano dotacje na 2018 rok zgodnie ze złożonymi ofertami dla:
- oferta nr 1: Fundacja Animacji Społeczno-Kulturalnej Kwadratura, „Wyjdź na podwórko –
realizacja  działań  społeczno-kulturalnych  na  podwórkach  zlokalizowanych  na obszarze
rewitalizacji. Projekt Podwórka” – 20.000 zł (wsparcie realizacji zadania).

Informacje dodatkowe

- Brak ofert złożonych po terminie.
- Protokół Komisji Konkursowej jest do wglądu w Biurze Rewitalizacji (Wydział Strategii

i Rozwoju)  Urzędu  Miasta  Kalisza,  ul.  Główny  Rynek  20,  parter,  pokój  nr  11
– w godzinach pracy urzędu.

- Oferentów  prosimy  o  kontakt  z  Biurem  Rewitalizacji  w  celu  uruchomienia  dotacji
(zawarcia umowy) i jednocześnie prosimy o podanie (na piśmie) ewentualnych zmian
dotyczących  np.  numeru konta,  na  które  będą przelewane środki,  reprezentacji  do
podpisywania umów.

- Istnieje możliwość aktualizacji kosztorysu przed rozpoczęciem realizacji zadania.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Barbara Gmerek
Wiceprezydent Miasta Kalisza


