
Brarłiewo, dnia 30.06.201 6r.

Informaeja o wyborze oferĘ

W postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert na realizaĄę zadń własnych
Gminy ,, fJpowszechnianie kultury ftzycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i
rozgrywkach w piłkę nożną" przez organizacje pozarządową lub podmiot wymieniony w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t. j. Dz. U. 2016 roku nr. 329 ze zmianarrti ) mając na uwadze uchwałę nr
I9NII|20I6 Rady Gminy Braniewo z dnia 11 marca 2016 r w sprawie przyjęcia programu
współpracy Gminy Braniewo z organizacjałni pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia Ż003 roku o działalnoŚci pożytku
publicznego i wolontariacie.
Gmina Braniewo reprezentowana ptzez Wójta Gminy Pana Tomasz Sielickiego w postępowaniu
prowadzonym w trybie otwartego konkursu rra: , poDTRZyMywANIE I ocHRoNA zAByrKoW
DOBR KULTURY I TRADYCJI.'' zawiadamia:

1. Ilośó ofert lĆrorc złoŻono w terminie: l sztuka.
2. Liczbawykonawców wykluczonych z postępowania : 0.

3. Liczbaofertodrzuconych : 0.
4. Ilość ofert wybranych do realizacji zamówienia;1 sztuka.
5. Nazwa wybranego wykonawcy :PARAFIARZYMSKO KARTOLICKA PW.ŚWANToNIEGo W

BRANIEWIE UL. KROLEWECKA24
6. I1ośó punktów które uzyskała oferta za kryeńum ocony : 78 pkt.
7. Uzasadnienie : w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu otwartego wpłynęła tylko
jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu oferta i na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 20a3 t o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. TJ. 2016
roku nr 329 zę zmianami) mając na uwadze uchwałę nr I9NIIl20l6 Rady Gminy
Braniewo z dnia 11 marca 2016 t w sprawie ptzyjęcia programu współpracy Gminy
Braniewo z organizacjami pozaruądowymi oruz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3
ustawy z dnia 24 kwiętnia2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok
2016 została wybrana do rcalizacji zamówienia.

Uprzejmie proszę w zvnązku z povłyŻszym o przybycie uprawnionego (ych)
przedstawiciela (i) Wykonawcy w dniu a6.07.2016r. Do Urzędu gminy Braniewo ul.
Moniuszki 5 pok 1 godzi. 10:00 w celu podpisania umowy narcalizację zadarua.

otrrymują:
1. parafia Rzymsko Katolicka pw.ŚwAntoniego w Braniewie, ul. Królewiecka 24
2.Tab. ogłoszeń U.G.
3. Strona internetowa www. gminabraniewo.pl
4. ala


