Załącznik nr 2 do ogłoszenia
na wykonanie zadań publicznych
w roku 2017

1. Błędy w ofertach konkursowych, które mogą zostać poprawione przez oferenta
w wyznaczonym terminie:
1) Brak wymaganych załączników.
2) Załączniki nie zostały prawidłowo potwierdzone „za zgodność z oryginałem”, z podpisem,
datą i pieczęcią uprawnionego przedstawiciela oferenta.
3) Daty realizacji zadania umieszczone na pierwszej stronie oferty nie są jednolite z danymi
zawartymi w harmonogramie.
4) Oferta nie została podpisana przez wszystkie upoważnione osoby.
5) Drobne błędy rachunkowe w kosztorysie, z wyłączeniem przekroczonego poziomu
procentowego dofinansowania z Gminy oraz 10% wkładu osobowego.
6) Brak informacji o prowadzeniu działalności odpłatnej przy jednoczesnym wykazaniu
wpływów od adresatów zadania publicznego (taki błąd wymaga dookreślenia, czy organizacja
prowadzi działalność odpłatną czy nie).
7) Niewypełnione rubryki dotyczące np. prowadzonej działalności odpłatnej, nieodpłatnej.
9) Niewypełnienie wszystkich pól w formularzu oferty (w przypadku gdy z jakichkolwiek
powodów podmiot nie wypełnia pola – należy wpisać „nie dotyczy”) cz. I i II oferty.
2. Błędy w ofertach konkursowych, które nie podlegają poprawie i powodują odrzucenie
oferty z przyczyn formalnych:
1) Wskazanie innego rodzaju zadania publicznego niż wskazane w ogłoszeniu konkursowym.
2) Wnioskowana kwota dotacji przekracza możliwy udział procentowy Gminy Miasta Toruń
w realizowanym zadaniu.
3) Ujęcie w źródłach finansowania wkładu osobowego w wysokości ponad 10%
wnioskowanej kwoty dotacji.
4) Oferta została złożona na nieodpowiednim druku.
5) Oferta nie została złożona w zamkniętej i odpowiednio opieczętowanej kopercie zgodnie
z ogłoszeniem konkursowym.
6) Dotacja została przeznaczona na zadania o charakterze inwestycyjnym i/lub na zakup
środków trwałych (z wyłączeniem konkursów, w których przewidziano dotowanie inwestycji
i zakup środków trwałych).
7) Oferta została podpisana przez osoby nie posiadające prawa do reprezentowania oferenta
na dzień składania oferty.
8) Cele statutowe organizacji nie obejmują prowadzenia działalności w zakresie
proponowanego zadania.
9) Oferent deklaruje pobieranie wpłat/opłat od adresatów zadania, a statut organizacji nie
przewiduje prowadzenia działalności odpłatnej.
10) Wartość wnioskowanego dofinansowania przekracza limit środków przewidzianych dla
zadania w ogłoszeniu konkursowym.

