
 
Zestawienie ofert na realizację zadań z zakresu przedsięwzięć 

kulturalnych i sportowych w 2023 roku  
z określeniem ich braków formalnych 

Lp. Nazwa 
oferenta  

 

Nazwa zadania Braki formalne 
do uzupełnienia 

Prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia sportowego dzieci i 
młodzieży – mieszkańców Bolesławca, w tym uczestnictwo we 

współzawodnictwie organizowanym przez uprawnione podmioty 
odpowiednie dla danej dyscypliny 

1. BKS Bobrzanie 
Bolesławiec 

Prowadzenie przez klub BKS 
Bobrzanie Bolesławiec szkolenia 
dzieci i młodzieży oraz udział w 
rozgrywkach organizowanych przez 
DZPN Wrocław i Podokręg Jelenia 
Góra 

brak uwag 

2. Uczniowski 
Klub Sportowy 
Football 
Academy 
Bolesławiec 

Prowadzenie szkolenia sportowego 
dla zawodników UKS Football 
Academy Bolesławiec i ich udział w 
rozgrywkach DZPN Wrocław w 
kategorii Skrzat, Żak, Orlik i Młodzik 

brak uwag 

3. Międzyszkolny 
Klub Sportowy 
„Bolesłavia” 

Organizacja szkolenia dzieci i 
młodzieży uzdolnionej sportowo oraz 
uczestnictwo we współzawodnictwie 
sportowym organizowanym przez 
Polski Związek Lekkiej Atletyki 

brak uwag 

4. Bolesławieckie 
Towarzystwo 
Siatkarskie 

Prowadzenie przez BTS Bolesławiec 
szkolenia sportowego w piłce 
siatkowej oraz uczestnictwo w 
młodzieżowych rozgrywkach ligowych 
mini siatkówki 

brak uwag 

5. Bolesławieckie 
Towarzystwo 
Siatkarskie 

Prowadzenie przez BTS Bolesławiec 
szkolenia sportowego w piłce 
siatkowej oraz uczestnictwo 
młodzieżowej drużyny w 
rozgrywkach ligowych 

brak uwag 

6. Klub Sportowy 
„Kolonia” 
Bolesławiec 

Szkolenie dzieci i młodzieży brak uwag 

7. TOP 
Bolesławiec 

Prowadzenie szkolenia sportowego 
dzieci i młodzieży i udział w 
zawodach bokserskich 

uzupełnić 
oświadczenie 
stanowiące 
załącznik do 
ogłoszenia 

8. TOP 
Bolesławiec 

Prowadzenie szkolenia sportowego 
dzieci i młodzieży w squasha oraz 
uczestnictwo w rozgrywkach 
organizowanych przez Polski Związek 
Squasha 

brak uwag 

9. TOP 
Bolesławiec 

Prowadzenie szkolenia sportowego 
dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo 
w rozgrywkach organizowanych 
przez Polski Związek Piłki Siatkowej 

brak uwag 



10. TOP 
Bolesławiec 

Prowadzenie szkolenia sportowego 
dzieci i młodzieży - mieszkańców 
Bolesławca w Badminton 

brak uwag 

11. Akademia 
Badmintona 
Bolesławiec 

Trening badmintona oraz udział w 
rozgrywkach regionalnych, 
ogólnopolskich i międzynarodowych 
dla dzieci i młodzieży trenującej 
badmintona 

uzupełnić 
oświadczenie 
stanowiące 
załącznik do 
ogłoszenia 

12. Stowarzyszenie 
Sportu i 
rekreacji IKEN 

Prowadzenie przez Stowarzyszenie 
Sportu i Rekreacji IKEN szkolenia 
sportowego dzieci i młodzieży - 
mieszkańców Bolesławca w KARATE, 
w tym uczestnictwo w zawodach 
sportowych organizowanych przez 
Polską Unię Karate 

- uzupełnić 
oświadczenie 
stanowiące 
załącznik do 
ogłoszenia 
- uzupełnić 
dokument 

potwierdzający 
upoważnienie do 

działania w 
imieniu oferenta 

13. Klub Sportowy 
Squashwil 

Szkółka Squasha - rozwój i 
wspieranie aktywności fizycznej 
wśród dzieci i młodzieży oraz 
uczestnictwo we współzawodnictwie 

uzupełnić 
oświadczenie 

zawarte w 
końcowej części 

oferty 
14. Klub Sportowy 

Squashwil 
Prowadzenie szkolenia dzieci i 
młodzieży z zakresu piłki koszykowej 

uzupełnić 
oświadczenie 

zawarte w 
końcowej części 

oferty 
Prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia sportowego seniorów, w 

tym uczestnictwo we współzawodnictwie organizowanym przez 
uprawnione podmioty odpowiednie dla danej dyscypliny 

1. Bolesławiecki 
Klub Sportowy 
BOBRZANIE 

Udział drużyny seniorów w 
rozgrywkach piłkarskich 
organizowanych przez DZPN Wrocław 
i podokręg Jelenia Góra 

brak uwag 

2. Bolesławieckie 
Towarzystwo 
Siatkarskie 

Szkolenie sportowe i 
współzawodnictwo seniorskiej 
drużyny BTS Bolesławiec w 
rozgrywkach piłki siatkowej 
mężczyzn 

brak uwag 

3. Klub Sportowy 
„Kolonia” 
Bolesławiec 

Szkolenie seniorów brak uwag 

4. TOP 
Bolesławiec 

Prowadzenie szkolenia sportowego 
seniorów w squash w tym udział we 
współzawodnictwie sportowym 

brak uwag 

5. Akademia 
Badmintona 
Bolesławiec 

Zajęcia z badmintona dla dorosłych uzupełnić 
oświadczenie 
stanowiące 
załącznik do 
ogłoszenia 

6. TOP 
Bolesławiec 

Prowadzenie szkolenia sportowego 
seniorów w tenisa stołowego w tym 

brak uwag 



udział we współzawodnictwie 
sportowym 

7. Klub Sportowy 
Squashwil 

Prowadzenie szkolenia sportowego 
seniorów w squasha w tym udział we 
współzawodnictwie sportowym 

uzupełnić 
oświadczenie 

zawarte w 
końcowej części 

oferty 
Organizacja jednorazowych imprez sportowych w Bolesławcu 

1. Bolesławiecki 
Klub Sportowy 
BOBRZANIE 

Turniej piłkarski drużyn 
podwórkowych o ceramiczny puchar 
miasta Bolesławiec 

brak uwag 

2. Bolesławiecki 
Klub Sportowy 
BOBRZANIE 

Sylwestrowy turniej piłkarski o 
puchar miasta Bolesławiec 

uzupełnić 
oświadczenie 
stanowiące 
załącznik do 
ogłoszenia 

3. Bolesławiecki 
Klub Sportowy 
BOBRZANIE 

Mikołajkowy turniej piłkarski o 
puchar Prezydenta Miasta 
Bolesławiec 

brak uwag 

4. Bolesławiecki 
Klub Sportowy 
BOBRZANIE 

Halowe turnieje piłkarskie o puchar 
Prezydenta Miasta Bolesławiec 

brak uwag 

5. Uczniowski 
Klub Sportowy 
Football 
Academy 
Bolesławiec 

Football Academy Pomaga 2023 brak uwag 

6. Uczniowski 
Klub Sportowy 
Football 
Academy 
Bolesławiec 

Mini Liga Mistrzów 2023 brak uwag 

7. ZHP Chorągiew 
Dolnośląska 
Hufiec 
Bolesławiec 

III Harcerskie biegi terenowe im. hm. 
H. Bonina 

brak uwag 

8. ZHP Chorągiew 
Dolnośląska 
Hufiec 
Bolesławiec 

Harcerskie biegi na orientację brak uwag 

9. Klub Sportowy 
Squashwil 

Turniej koszykówki dla dzieci w 
wieku do 13 lat 

uzupełnić 
oświadczenie 

zawarte w 
końcowej części 

oferty 
10. Klub Sportowy 

Squashwil 
Turniej koszykówki dla dzieci w 
wieku 14-16 lat 

uzupełnić 
oświadczenie 

zawarte w 
końcowej części 

oferty 
11. Klub Sportowy 

Squashwil 
Otwarte Mistrzostwa Bolesławca w 
Squashu 2023r. 

uzupełnić 
oświadczenie 

zawarte w 



końcowej części 
oferty 

Przedsięwzięcia kulturalne organizowane w Bolesławcu 

1. Stowarzyszenie 
Reemigrantów 
z Bośni ich 
Potomków oraz 
Przyjaciół 

Jubileusz 10-lecia zespołu 
śpiewaczego przy Stowarzyszeniu 
Reemigrantów z Bośni ich Potomków 
oraz Przyjaciół 

brak uwag 

2. Stowarzyszenie 
Reemigrantów 
z Bośni ich 
Potomków oraz 
Przyjaciół 

Kultura, tradycje, obyczaje 
Reemigrantów z Bośni - cykl spotkań 

brak uwag 

3. Rzymskokatolic
ka Parafia pw. 
Wniebowzięcia 
NMP i św. 
Mikołaja 

XXVII Bolesławieckie Dni Kultury 
Chrześcijańskiej 2023 

brak uwag 

 
 

Zestawienie ofert niekompletnych  
(nie podlegających ocenie merytorycznej) 

Lp. Nazwa oferenta  Nazwa zadania Uwagi 

1. UKŻ „Pirat” 
Bolesławiec 

Bolesławiec łapie wiatr w żagle Brak pozycji VI 
w ofercie 

2. Klub Sportów 
Walki 
GLADIATOR 

Prowadzenie przez klub sportów walki 
"Gladiator" szkolenia sportowego z 
MUAYTHAI, dzieci i młodzieży - 
mieszkańców Bolesławca w wieku do 
lat 18 

Brak pozycji VI 
w ofercie 

3. Klub Sportów 
Walki 
GLADIATOR 

Prowadzenie przez klub sportów walki 
"Gladiator" szkolenia sportowego z 
MUAYTHAI seniorów 

Brak pozycji VI 
w ofercie 

 
 
Organizacja w dniach: 09.01.2023r. (w godzinach od 730 do 1700) i 10-
11.01.2023r. (w godzinach od 730 do 1530) może uzupełnić braki formalne w 
siedzibie organizatora konkursu w Urzędzie Miasta Bolesławiec, Pl. Piłsudskiego 1 
(biurowiec), pokój 308 (po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania - tel. 75 
64 56 561).  
Oferty, które nie zostaną uzupełnione w podanym wyżej terminie zostaną 
odrzucone ze względów formalnych. 
 

II Zastępca Prezydenta Miasta 
 
/-/ Iwona Mandżuk-Dudek 

 
 
 
 

Bolesławiec, 5.01.2023 r. 


