
Załącznik Nr 5 

Do Regulaminu pracy Komisji Konkursowej 
 

PROTOKÓŁ KOŃCOWY PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ 

 

Powołanej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Milanówka Nr 56/VIII/2019 z dnia 22 marca 

2019 r. Komisji Konkursowej w celu oceny ofert na realizację zadania publicznego w ramach 

Otwartego Konkursu Ofert – Zadanie IV z zakresu edukacji, oświaty i szerzenia wiedzy 

wśród dzieci i młodzieży. 

 

1. Komisja w składzie: 

1) Elżbieta Abramczuk-Kalinowska, 

2) Aneta Majak, 

3) Bożena Ciesielka, 

4) Katarzyna Stelmach. 

Obradowała w Milanówku w dniach: 26 marca oraz 10 kwietnia 2019 r. 

 

2. Na Otwarty Konkurs Ofert wpłynęły 3 oferty. Z czego 0 ofert odrzucono  

z przyczyn formalnych. Do oceny merytorycznej przeszły 3 oferty. 

 

Oferta nr 1: 

Nazwa zadania: Mali ogrodnicy ratują świat. 

Oferent: Musszelka 

Wnioskowana kwota dotacji: 14 010,00 zł 

 

/Zadanie polega na przeprowadzeniu cyklu warsztatów połączonych z założeniem  

i pielęgnacją małych ogródków na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. Piotra 

Skargi i Przedszkola nr 1 „Pod Dębowym Listkiem” w Milanówku. Projekt jest 

adresowany do dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe i przedszkolne w wieku 

od 5 do 9 lat. Wydarzenia finałowe przewidują udział gości specjalnych./ 

 

Oferta nr 2: 

Nazwa zadania: Edukacja filmowa 

Oferent: Fundacja dla Edukacji im. Wacława Wdowiaka „Stospotkań” 

Wnioskowana kwota dotacji: 8460,00 zł 

 

/Zadanie polega na przeprowadzeniu cyklu edukacji filmowej dla dzieci z przedziału 

wiekowego klas 1-3, 4-6 i 7-8. Pokazy będą miały charakter otwarty i odbywać się 

mają w czasie godzin szkolnych w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta./ 

 

Oferta nr 3:  

Nazwa zadania: Projekt badawczy 3 - Czas 

Oferent: Fundacja dla Edukacji im. Wacława Wdowiaka „Stospotkań” 

Wnioskowana kwota dotacji: 12 450,00 zł 

 

/Celem zadania jest przeprowadzenie z udziałem falicytatora cyklu działań 

wdrażających i rozwijających metodę badawczego projektu edukacyjnego dla uczniów 

milanowskich szkół w formie spotkań warsztatowych. Odbiorcami zadania jest 20 

osobowa grupa dzieci w wieku 9-13 lat./ 

3. Komisja zaopiniowała pozytywnie 2 oferty, negatywnie 1 ofertę. 



 

OCENA PUNKTOWA – ilość punktów 

Lp. Członek Komisji 
Oferta 

Nr 1 

Oferta 

Nr 2 

Oferta 

Nr 3 

 

1. 
Elżbieta Abramczuk-

Kalinowska 
23 20 24 

 

2. Aneta Majak 25 19 24  

3. Bożena Ciesielka 26 20 26  

4. Katarzyna Stelmach 25 20 24  

Suma: 99/140 79/140 98/140  

 

4. Proponowane środki na wsparcie zadania publicznego: 

1) Oferta Nr 1 - kwota: 7810,00 zł. Oferta zbieżna z celami zadania. Zawiera 

szczegółowy opis rzeczowy zadania. Projekt o dużych walorach edukacyjnych  

z zakresu ochrony środowiska. W kosztorysie przedstawiono wysokie koszty 

osobowe, dlatego komisja proponuje przyznanie zmniejszonej kwoty 

dofinansowania. 

2) Oferta Nr 3 - kwota: 8000,00 zł. Uzasadnienie: Oferta zbieżna z celami zadania. 

Interesujący projekt uzupełniający ofertę miejską i edukacyjną realizowaną przez 

szkoły. W ofercie nie przedstawiono szczegółowego programu warsztatów.  

W kosztorysie przedstawiono wysokie koszty osobowe i organizacyjne. Komisja 

proponuje przyznanie zmniejszonej kwoty dofinansowania. 

 

5. Oferty, które zostały odrzucone: 

1) Oferta Nr 2 Uzasadnienie: W opinii członków komisji konkursowej oraz na 

podstawie rozmów z dyrektorami placówek oświatowych realizacja zadania  

w zaproponowanej formie nie będzie możliwa. Projekt w sposób znaczący 

ingeruje w pracę szkoły. Problematyczne jest przeprowadzanie zajęć w godzinach 

lekcyjnych w szczególności poza placówkami szkolnymi. Daleki dystans do 

pokonania dla uczniów na salę konferencyjną UMM długość trwania filmów może 

powodować utratę nawet całego dnia lekcyjnego. Oferent nie skontaktował się  

z dyrektorami placówek, aby zasięgnąć informacji czy będzie zainteresowanie 

edukacją filmową w zaproponowanej formie. Nie znamy także opinii rodziców co 

do tematyki filmów, opuszczania zajęć programowych oraz opłat za udział  

w zajęciach. W opinii komisji pomysł bardzo ciekawy, ale do realizacji w formie 

pozalekcyjnej bezpośrednio w placówkach szkolnych lub weekendowo. 

 

Komisja Konkursowa: 

Elżbieta Abramczuk-Kalinowska 

…………………………………….. 

Aneta Majak 

…………………………………….. 

Bożena Ciesielka 

…………………………………….. 

Katarzyna Stelmach 

…………………………………….. 

 

…………………………………….. 

Milanówek, dnia 10 kwietnia 2019 r. 


