
Załącznik Nr 5 

Do Regulaminu pracy Komisji Konkursowej 
 

PROTOKÓŁ KOŃCOWY PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ 

 

Powołanej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Milanówka Nr 55/VIII/2019 z dnia 22 marca 

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

Otwartego Konkursu Ofert – Zadanie III z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz osób starszych. 

 

1. Komisja w składzie: 

 

1) Aneta Majak, 

2) Piotr Iwicki, 

3) Michał Słowiński, 

4) Katarzyna Stelmach. 

 

Obradowała w Milanówku w dniach: 25 marca oraz 10 i 15 kwietnia 2019 r. 

 

2. Na Otwarty Konkurs Ofert wpłynęło 6 ofert. Z czego 0 ofert odrzucono z przyczyn 

formalnych. Do oceny merytorycznej przeszło 6 ofert. 

 

Oferta nr 1: 

Nazwa zadania: „Z kulturą na Ty – sezon 6”  

Oferent: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów  

Wnioskowana kwota dotacji: 8 800,00 zł 

 

/Celem zadania jest rozszerzenie i dofinansowanie oferty kulturalnej członkom 

Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Seniorom z Milanówka 

poprzez zorganizowanie dwóch wyjazdów do teatru. Zaplanowano wyjazd do teatru 

Żydowskiego w Warszawie oraz Teatru Muzycznego w Łodzi./ 

 

Oferta nr 2: 

Nazwa zadania: „Rozwój intelektualno-psychofizyczny osób starszych” 

Oferent: Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Wnioskowana kwota dotacji: 12 100,00 zł 

 

/W ramach realizacji zadania, wpisując się w obchody Roku Moniuszkowskiego 

planowane jest przeprowadzenie czterech wykładów w formie Saloniku 

Moniuszkowskiego oraz zorganizowanie wyjazdu do Opery Narodowej lub 

Filharmonii oraz do muzeum. Dodatkowo oferta przewiduje działania ruchowe na 

basenie, a także warsztaty zdrowotne”/ 

 

Oferta nr 3: 

Nazwa zadania: „Spotkania z herstorią” 

Oferent: Milanowianki 

Wnioskowana kwota dotacji: 10 000,00 zł 

 



/Celem zadania jest zorganizowanie cyklu spotkań dla mieszkańców i mieszkanek 

Milanówka z autorami publikacji o kobietach i o historii kobiet oraz zorganizowanie 

dwóch pokazów filmowych „Solidarność według kobiet” oraz „Siłaczki”./ 

 

Oferta nr 4: 

Nazwa zadania: „75 Rocznica Powstania Warszawskiego – wystawa” 

Oferent: Stowarzyszenie Razem dla Milanówka 

Wnioskowana kwota dotacji: 4250,00 zł 

 

/Projekt ma na celu upamiętnienie 75 Rocznicy Powstania Warszawskiego poprzez 

zorganizowanie wystawy pamiątek: dokumentów, fotografii, mundurów, broni  

i realizacji z powstania, a także wykazanie powiązań między Milanówkiem  

a powstaniem./ 

 

Oferta nr 5: 

Nazwa zadania: „II Noc Muzeów w Milanówku - secesja” 

Oferent: Stowarzyszenie Razem dla Milanówka 

Wnioskowana kwota dotacji: 2 100,00 zł 

 

/Projekt polega na zorganizowaniu w ramach akcji „Noc Muzeów” wystawy dzieł 

sztuki z okresu Secesji ze szczególnym uwzględnieniem sztuki polskiej i wczesnych 

dzieł Jana Szczepkowskiego./ 

 

Oferta nr 6: 

Nazwa zadania: „Kulturalne tradycje Milanówka  - czyli T-Art” 

Oferent: Stowarzyszenie T-Art 

Wnioskowana kwota dotacji: 14 080,00 zł 

 

/W ramach realizacji zadania wystawione zostaną dwa spektakle. Będzie to premiera 

„Tu powstał Milanówek” wystawiona w ramach EDD – spektakl plenerowy oraz „My 

z Mateuszem”./ 

 

3. Komisja zaopiniowała pozytywnie 6 ofert, negatywnie 0 ofert. 

 

OCENA PUNKTOWA – ilość punktów 

Lp. Członek Komisji 
Oferta 

Nr 1 

Oferta 

Nr 2 

Oferta 

Nr 3 

Oferta 

Nr 4 

Oferta 

Nr 5 

Oferta 

Nr 6 

1. Aneta Majak 27 23 25 30 31 29 

2. Piotr Iwicki 27 23 26 30 31 31 

3. Michał Słowiński 27 23 26 30 30 30 

4. Katarzyna Stelmach 27 23 26 30 30 30 

Suma: 
108/ 

140 
92/140 

103/ 

140 

120/ 

140 

122/ 

140 

120/ 

140 

 

4. Proponowane środki na wsparcie zadania publicznego: 

 

1) Oferta Nr 1 - kwota: 8 800,00 zł. Uzasadnienie: Oferta zbieżna z celami zadania, 

posiadająca szczegółowy opis rzeczowy i rzetelną kalkulację kosztów. W opinii 

członków komisji oferta zasługuje na pełne wsparcie finansowe. 



2) Oferta Nr 2 - kwota: 6 100,00 zł. Uzasadnienie: Przedstawiona oferta zawiera 

szczegółowy opis rzeczowy zadania oraz rzetelną kalkulację przewidywanych 

kosztów. Oferta w części zbieżna z celami zadania. Założenia nie pokrywające się  

z celami zadania wpisują się w zagadnienia związane z profilaktyką zdrowia  

i kulturą fizyczną. Komisja rekomenduje przyznać pełne wsparcie finansowe na 

działania wpisujące się w zakres ogłoszenia konkursowego tj. na działania z zakresu 

kultury. 

 

3) Oferta Nr 3 - kwota: 7 500,00 zł. Uzasadnienie: Oferta zbieżna z celami zadania, 

posiadająca szczegółowy opis rzeczowy. Przedstawia ciekawy i wartościowy projekt. 

Kosztorys oferty nie przewiduje udziału środków własnych. Oferta posiada rzetelnie 

przygotowaną kalkulację kosztów jednak z wysokim kosztem osobowym. Komisja 

proponuje ograniczone dofinansowanie i realizację zadania w całości. 

 

4) Oferta Nr 4 - kwota: 4250,00 zł. Uzasadnienie: Oferta zbieżna z celami zadania, 

posiadająca szczegółowy opis rzeczowy i rzetelną kalkulację kosztów. W opinii 

członków komisji oferta zasługuje na pełne wsparcie finansowe.  

 

5) Oferta Nr 5 - kwota: 2 100,00 zł. Uzasadnienie: Oferta zbieżna z celami zadania, 

posiadająca szczegółowy opis rzeczowy i rzetelną kalkulację kosztów. W opinii 

członków komisji oferta zasługuje na pełne wsparcie finansowe. 

 

6) Oferta Nr 6 - kwota: 14 080,00 zł. Uzasadnienie: Oferta zbieżna z celami zadania, 

posiadająca szczegółowy opis rzeczowy i rzetelną kalkulację kosztów. W opinii 

członków komisji oferta zasługuje na pełne wsparcie finansowe. 

 

5. Oferty, które zostały odrzucone: 0 

 

 

Komisja Konkursowa: 

 

Aneta Majak 

…………………………………….. 

Piotr Iwicki 

…………………………………….. 

Michał Słowiński 

…………………………………….. 

Katarzyna Stelmach 

…………………………………….. 

 

…………………………………….. 

 

…………………………………….. 

 

 

 

 

 

Milanówek, dnia 15 kwietnia 2019 r. 


