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1 Gmina Górno 49 695,00 zł 39 756,00 zł 9 939,00 zł 15 NEGATYWNA

Przyczyna odrzucenia oferty

Wykaz ofert złożonych w ramach Konkursu "SENIOR+" odrzuconych ze względów formalnych edycja 2018  - II nabór (woj. świętokrzyskie) 

Oferent nie wykazał standardu minimum, na potrzeby tworzenia klubu senior+ 

wykazał tylko jedno pomieszczenie o metrażu 30 m2. Brak wykazania w ofercie 

dodatkowych pomieszczeń dedykowanych  placówce Senior+ w tym toalet 

umożliwiających korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym oraz o wydzieleniu 

miejsca na szatnię. W ofercie udostępniona jest informacja o ogólnodostępnej kuchni i 

toalecie w Gminnym Ośrodku Kultury, która nie spełnia wymogów, o których mowa w 

Programie Wieloletnim Senior+. Koszt całkowity zadania publicznego jest nie 

prawidłowo obliczony, błąd ten rzutuję na faktyczną wartość całkowitą wkładu 

własnego. Brak wymaganego załącznika w postaci tabeli w układzie paragrafowym. 

Brak wymaganych skreśleń na załącznikach. Program inwestycyjny zawiera błędy - 

uwzględnia remont (pkt. 1-4, 6) co jest niezgodne z § 2.4 rozporządzenia Rady 

Ministrów z 2.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania 

inwestycji z budżetu państwa. Termin realizacji inwestycji wskazany w pkt 1 (okres 

realizacji inwestycji) odnosi się również do terminu związanego z zakupem 

wyposażenia, co jest niezgodne z wymogami dot. programu. Zakup wyposażenia 

wykazano również w harmonogramie inwestycji, a jego koszty uwzględniono w 

całkowitych kosztach inwestycji w pkt 5.



2 Gmina Morawica 33 650,00 zł 25 000,00 zł 8 650,00 zł 15 NEGATYWNA

ZATWIERDZAM

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

AGATA WOJTYSZEK 

………………………………………………………………………………

Kielce, dn. …………………………………………………………………..

AKCEPTUJĘ

DYREKTOR WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

…………………………………………………………………………..

Kielce, dn. ……………………………………………………………….

Ofertę podpisali z-ca Burmistrza oraz z-ca Skarbnika, do oferty nie dołączono 

upoważnień. Oferent nie wypełnił wszystkich pól oraz nie dokonał skreśleń w 

formularzu oferty. Oferent kieruje program do ogółu mieszkańców Gminy, którzy będą 

chcieć wziąć udział w spotkaniach Klubu. Tymczasem z dokumentów programowych 

jasno wynika, iż oferta musi zostać skierowana do osób w wieku 60+, nieaktywnych 

zawodowo. Oferent planuje przyjmowanie osób do placówki na  podstawie kolejności 

złożenia deklaracji chęci uczestniczenia w zajęciach Klubu. Zgodnie z ustawą o 

pomocy społecznej Klub Senior+ jest ośrodkiem wsparcia, a do tego typu placówki 

osoby przyjmowane są na podstawie decyzji administracyjnej. Ponadto część 

wydatków przewidzianych w budżecie jest niekwalifikowalna: wyposażenie sali „Kina 

za rogiem” budzi wątpliwości dotyczące możliwości wystąpienia podwójnego 

finansowania. 
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