Braniewo, dnia 12.05.2016r.

Informacja o wyborze oferty

W post?powaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert na realizracjE zadah wlasnych
Gminy „ Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i
rozgrywkach w pilk? nozna" przez organizacje pozarzadowa lub podmiot wymieniony w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno§ci pozytku publicznego i o
wolontariacie (t. j. Dz. U. 2016 roku nr. 329 ze zmianini ) majap na uwadze uchwale nr
19/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 11 marca 2016 I w sprawie przyjpeia programu
wspdyracy Gminy Braniewo z onganizacjani pozarzadowymi oraz podmiotami, o kt6rych
mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalno§ci pozytku
publicznego i wolontariacie.

Gmina Braniewo reprezentowana przez W6jta Gminy Pana Tomasz Sielickiego w post?powaniu
prowadzonym w trybie otwartego konkursu na „ Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez
uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w pilk? noina" zawiadamia:
1.
Ilos6 ofert kt6re zlozono w termine: I sztuka.
2.
Liczba wykonawc6w wykluczonych z post?powania : 0.
3.
Liczba ofert odrzuconych : 0.
4.
ilos6 ofert wybranych do realizacji zam6wienia ; 1 sztuka.
5. Nazwa
wybranego
wykonawcy
:Zatoka
11
Gmina
Braniewo
ul. Botaniczna 4, 14-500 Braniewo.
6.
Ilo§6 punkt6w kt6re uzyskala oferta za kryterium oceny : 78 pkt.

7. Uzasadnienie : w post?powaniu prowadzonym w trybie konkursu otwartego wplyn?1a tylko
jedna oferta nie podlegajapa odrzuceniu oferta i na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dzialalno§ci pozytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. 2016
roku nr 329 ze zmianami) majac na uwadze uchwal? nr 19/VII/2016 Rady Gminy
Braniewo z dnia 11 marca 2016 r w sprawie przyj?cia programu wsp61pracy Gminy
Braniewo z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotani, o kt6rych mowa w art.3 ust.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalno§ci pozytku publicznego i wolontariacie na
rok 2016 zostala wybrana do realizacji zam6wienia.

Uprzejmie

prosz?

w

zwiqzku

z

powy2szym

o

przybycie

uprawnionego

(ych)

przedstawiciela (i) Wykonawcy w dniu 19.05.2016r. Do Urz?du gminy Braniewo ul.
Moniuszki 5 pok I godzi.10:00 w celu podpisania umowy na realizacj? zadania.
Otrzymuja:
I.
Zatoka 11 Gmina Braniewo, ul. Botaniczna 4,14-500 Braniewo
2.
Tal]. ogfoszeh U.G.
3.

4.

Strona intemetowa www. rminabraniewo.ol
a/a

