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lnformacja o wyborze oferty

W postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofort na realizację zadan własnych
Gminy ,, Upowszechnianie kultury fizycznej poprzęZ uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w
piłkę nozną" pIzez organizacje pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnta 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 20 1 0 roku nr
234, poz. 1536 ze zmianamt ) mając na uwadze uchwałę nr 95lYIl2012 Rady Gminy Braniewo z
dnia2I grudnia 2aI2 r w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Braniewo z organizac1ami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003
roku o działalności pozy.tku publicznego i wolontariacie na rok 2013.
Gmina Braniewo reprezentowana przez Wójta Gminy Pana Tomasz Sielickiego w postępowaniu
prowadzonym w trybie otwartego konkursu na ,, Upowszechnianie kultury fizycznej poptzez
uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w piłkę noŻną" zawiadamia:

1. IloŚć ofert ktore złożono w terminie: l sztuka.
2. Liczbawykonawców wykluczonych z postępowania : 0.
3. Liczba ofert odrzuconych: 0.
4. iloŚć ofert wybranych do realizacji zamówienia;1 sztuka.
5. Nazwa wybranego wykonawcy : Gminny Klub Sportowy Gmina Braniewo

ul. Moniuszki 5,14-500 Braniewo.
6. Ilość punktów które uzyskała oferta za kryterium oceny : 78 pkt.
7. Uzasadnienie : w postępowaniu prowadzonym w trybie koŃursu otwartego wpłynęła tylko

jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu oferta i na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnta24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2010
roku nr 234, poz. 1536 ze zmianimi) majĘc nur*udr" uchwałę nr 95lYIl2Oiz Ruay Gminy
Braniewo z dnta 21 grudnia 2012 r w sprawie ptzyjęcia programu współpracy Gminy
Braniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ar1.3 ust.3
ustawy z dnia 24 kwrctnta 2003 roku o działalności pozytku publicznego i wolontariacie na
rok 2013 została wybrana do realizacji zamówienia.

Uprzejmie proszę w związkuzpovłyŻszym o przybycie uprawnionego (ych)
przedstawiciela (i) Wykonawcy w dniu 26.04.2013r. Do Urzędu gminy Braniewo ul.
Moniuszki 5 pok l godzi. 9:00 w celu podpisania umowy narealtzację zadania.

otrzymują:
1. Gminny klub Sportowy Gmina Braniewo ul. Moniuszki 5,
2. Tab. ogłoszeń U'G.
3. Strona intęrnetowa www.gminabraniewo.pl
4. a/a


