
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu 

Krapkowickiego Nr 776/2017 z dnia 23.02.2017 r. w sprawie powołania i ustalenia składu 

osobowego Komisji Konkursowej w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego 
 

Na posiedzeniu oceny formalnej w dniu 01.03.2017 r. Komisja obradowała w składzie: 

1) Iwona Jagoda - Jamioł - Przewodnicząca Komisji,  

2) Aneta Dróżdż - Wiceprzewodnicząca Komisji,  

3) Małgorzata Bonkosch - Członek Komisji,  

4) Michał Borowiec – Członek Komisji, 

5) Mariusz Mazurkiewicz - Członek Komisji, 

6) Krzysztof Zacharzewski – Członek Komisji. 

 

Członkowie Komisji złożyli oświadczenia o niepozostawaniu w jakimkolwiek stosunku prawnym 

ani faktycznym z podmiotami przystępującymi do otwartego konkursu ofert. 

Komisja stwierdziła, iż zgodnie z warunkami konkursu ofert na realizację zadań w obszarze porządku  

i bezpieczeństwa publicznego zawartymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert zamieszczonym  

w dniu 27.01.2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa, na stronie internetowej i Biuletynie 

Informacji Publicznej Powiatu Krapkowickiego oraz na łamach „Tygodnika Krapkowickiego” w dniu 

31.01.2017r., w przewidzianym terminie, tj. do dnia 20.02.2017r. do godziny 18.00 wpłynęło 8 ofert 

następujących oferentów: 

 

• Klub Karate – do Shotokan „ENSO” w Krapkowicach 

• Stowarzyszenie „Połączeniu Tańcem” w Januszkowicach 

• Ochotnicza Straż Pożarna w Łowkowicach 

• Stowarzyszenie „Kraina Białej Damy” w Zakrzowie 

• Stowarzyszenie „Razem dla Obrowca” 

• Ochotnicza Straż Pożarna w Obrowcu 

 

Komisja opatrzyła numerem poszczególne koperty i stwierdziła, że wszystkie są w stanie 

nienaruszonym i opatrzone właściwymi napisami. Następnie przystąpiono do otwarcia ofert według 

zaznaczonej kolejności i wypełniania kart oceny formalnej. Komisja dokonała oceny formalnej ofert 

zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku do Uchwały Zarządu Powiatu Krapkowickiego 

Nr 755/2017 z dnia 26.01.2017 r. oraz załącznikiem Nr 3 do Regulaminu.  

 

Po analizie złożonych ofert Komisja stwierdziła następujące braki formalne: 

Lp. Nazwa oferenta Uwagi/braki formalne 

1. Klub Karate – do Shotokan „ENSO” w Krapkowicach Brak uwag 

2. 

Stowarzyszenie „Połączeniu Tańcem”  

w Januszkowicach 

Oferta odrzucona. Brak zapisów  

w statucie o działalności na rzecz 

zadań określonych w ogłoszeniu  

o konkursie. 

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Łowkowicach Brak uwag 

4. Stowarzyszenie „Kraina Białej Damy” w Zakrzowie Brak uwag 

5. Stowarzyszenie „Razem dla Obrowca” Brak uwag 

6. Ochotnicza Straż Pożarna w Obrowcu Brak podpisu skarbnika. 

Członkowie komisji złożyli podpisy na kartach oceny formalnej ofert. 



Na tym protokół zakończono. 

 

Protokół podpisali: 

Przewodnicząca Komisji  …....................................................... 

Wiceprzewodnicząca Komisji  …....................................................... 

Członek    …....................................................... 

Członek    …....................................................... 


