
Zestawienie ofert na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i 
młodzieży w 2023 roku z określeniem ich braków formalnych 

Lp. Nazwa oferenta  
 

Nazwa zadania Braki formalne do 
uzupełnienia 

Organizacja półkolonii zimowych i letnich na terenie miasta Bolesławiec 
1. BKS Bobrzanie 

Bolesławiec 
Półkolonia letnia z 

Bolesławieckim Klubem 
Sportowym - I tura 

brak uwag 

2. BKS Bobrzanie 
Bolesławiec 

Półkolonia letnia z 
Bolesławieckim Klubem 

Sportowym - II tura 

brak uwag 

3. Uczniowski Klub 
Sportowy Football 

Academy Bolesławiec 

Wakacyjna półkolonia 
sportowa 

brak uwag 

4. Uczniowski Klub 
Sportowy Football 

Academy Bolesławiec 

Piłkarski obóz 
dochodzeniowy 

brak uwag 

5. Uczniowski Klub 
Sportowy Football 

Academy Bolesławiec 

Letnia półkolonia piłkarska uzupełnić oświadczenie 
zawarte w końcowej 

części oferty 
6. TOP Bolesławiec „Organizacja półkolonii 

zimowej na terenie miasta 
Bolesławiec” 

uzupełnić oświadczenie 
stanowiące załącznik do 

ogłoszenia 
7. TOP Bolesławiec „Organizacja półkolonii 

letniej na terenie miasta 
Bolesławiec” 

uzupełnić oświadczenie 
stanowiącego załącznik 

do ogłoszenia 
8. TOP Bolesławiec „Organizacja półkolonii 

letnich na terenie miasta 
Bolesławiec dla uczniów z 

niepełnosprawnością 
intelektualną” 

uzupełnić oświadczenie 
stanowiące załącznik do 

ogłoszenia 

Organizacja wypoczynku letniego w okresie wakacji – zagospodarowanie 
wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez organizację różnych form 

wypoczynku wyjazdowego 
1. Międzyszkolny Klub 

Sportowy „Bolesłavia” 
Organizacja wypoczynku 
letniego dla dzieci i 
młodzieży w formie obozu 
rekreacyjno – sportowego 

brak uwag 

2. Związek Harcerstwa 
Polskiego Chorągiew 
Dolnośląska Hufiec 
Bolesławiec im. 
Szarych Szeregów 

Harcerska Akacja Letnia 
2023 

brak uwag 

3.  TOP Bolesławiec Kolonia sportowo- 
rekreacyjna z elementami 
rakietlona 

uzupełnić oświadczenie 
stanowiące załącznik do 

ogłoszenia 
4.  Stowarzyszenie 

Sportu i Rekreacji 
IKEN 

Kolonia sportowo- 
rekreacyjna z elementami 
karate” 

- uzupełnić 
oświadczenie 

stanowiące załącznik do 
ogłoszenia 

-  uzupełnić dokument 
potwierdzający 

upoważnienie do 
działania w imieniu 

oferenta 



 

 

 
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. 

5. Klub Sportowy 
„Kolonia” Bolesławiec 

Sportowe wakacje z KS 
„Kolonia” 

uzupełnić oświadczenie 
stanowiące załącznik do 

ogłoszenia 

Zestawienie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 
w 2023 roku z określeniem ich braków formalnych 

Udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnych 
Nazwa oferenta  

 
Nazwa zadania Braki formalne do 

uzupełnienia 

Polski Czerwony Krzyż- 
Zarząd Główny. 
Dolnośląski Oddział 
Okręgowy we Wrocławiu. 
Zarząd Oddziału 
Rejonowego Polskiego  
Czerwonego Krzyża w 
Bolesławcu 

Schronisko dla osób 
bezdomnych – dla 
mężczyzn  
 

brak uwag 

Zestawienie ofert niekompletnych  
(nie podlegających ocenie merytorycznej) 

Lp. Nazwa oferenta  Nazwa zadania Uwagi 

1. Towarzystwo 
Przyjaciół 
Dzieci  

Integracyjne kolonie letnie nad 
morzem 

Brak pozycji VI 
w ofercie 


