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Informacja o wyborze oferty

W postępowaniu prowadzony w trybie konkursu ofert na ręalizację zadafi własnych
Gminy ,,lJpowszechnianie kultury fizycznej poprzęz uczestnictwo w szkoleniu i rozgryrvkach w
piłkę nożną" przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art.3 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o dziaŁalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2010 roku
nr234,póź. L536 zę zmiartami) mając nauwadze uchwałę nr 2LNII|2014 Rady Gminy Braniewo z
dnia 19 grudnia 20I4r w sprawie przyjęcia proglamu współpracy Gminy Braniewo z organizacjami
pozarządov,1lmi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnta 24 kwietnia 2003r. o
działalnościpoŻytku publicznego i wolontariacie na rok 2015r.
Gmina Braniewo reprezentowana przez Wójta Gminy Pana Tomasza Sielickiego w postępowaniu
prowadzonym w trybie otwartego konkursu na ,,lJpowszechnianie kultury fizycznej poprzez
uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w piłkę noŻną" zauńadamia:
1. Ilośćofert którę złoŻono w tęrminie: 1 sŹuka
2. Liczba wykonawców wykluczonych w postępowaniu: 0
3. Liczba ofert odrzuconych: 0
4. Ilośó ofert wybranych do realtzacji zamówienia: 1 sztuka
5. Nazwa wybranego wykonawcy : Gminny Klub Sportowy Gmina Braniewo, ul. Moniuszki
5, 14-500 Braniewo
6. I1ośćpunktów które uzyskała oferta zaIł3,terium oceny: 78 pkt.
7. Uzasadnienie: w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu otwartego wpłynęłatylko
jedna oferta nie podlegaj ąca odrzuceniu i na podstawię arl. 3 ust. 3 z dn.24kwietnia 2003r o
działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie (t.1. Dz. U. 2010 roku nr 234, poż. 1536
ze zmianami ) mając na uwadze uchwałę rtr 2IlYIIl2014r Rady Gminy Braniewo z dnia 19
grudnia 20I4r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Braniewo z organizacjarri
pozarządovymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalnościpozytku publicznego i wolontariacie na rok 2015 zostaŁa wybrana
do realizacji zamówięnia.
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