
Lp. Nazwa organizacji Tytuł projektu Przyczyna odrzucenia oferty

1
Fundacja Alegoria 

Kultury

Współtworzenie Kultury do 

Aktywizacji Społeczeństwa 

Wrzeszcza 

brak wymaganego procentowego udziału 

finansowego wkładu własnego oraz środków 

finansowych z innych źródeł

2 Fundacja Ars Nova
Nigel Kennedy „Cztery Pory 

Roku” - koncert w Gdańsku

Komisja odstąpiła od oceny projektu, ponieważ 

pokrywa się on z zadaniem własnym Cappelli 

Gedanensis - miejskiej instytucji kultury.

3 Fundacja Fonia

„Pierwsze spotkania z kulturą” 

Edukacja kulturalna dzieci z 

zaburzeniami słuchu i mowy

Komisja odstąpiła od oceny oferty ze względu 

na jej pomocowy charakter.

4 Fundacja Gdańska
Gdański Fundusz Kulturalny - od 

konsumenta do kreatora

Komisja odstąpiła od oceny projektu, ponieważ  

nie wpisuje się on w zadania określone w 

otwartym konkursie ofert 2016.

5 Fundacja Hanza Odrzućmy maski zła

brak określenia przedmiotu działalności 

pożytku publicznego, brak podpisu, 

niepoprawnie wypełnione oświadczenia

6
Fundacja Kreska  im. 

Janusza Christy

Cykl spotkań i warsztatów 

organizowanych przy okazji IX 

Bałtyckiego Festiwalu Komiksu

oferta zawiera błędne oświadczenie dotyczące 

działalności gospodarczej

7
Fundacja Kreska  im. 

Janusza Christy

Gdańskie spotkania komiksowe 

GDAK 2016

oferta zawiera błędne oświadczenie dotyczące 

działalności gospodarczej

8
Fundacja Kreska  im. 

Janusza Christy
Gdańskie Mistrzostwa Komiksu

brak wymaganego procentowego udziału 

finansowego wkładu własnego oraz środków 

finansowych z innych źródeł, błędne 

oświadczenie dotyczące działalności 

gospodarczej 

9
Fundacja Kreska  im. 

Janusza Christy
24 Hours Comic Book Day 2016

brak wymaganego procentowego udziału 

finansowego wkładu własnego oraz środków 

finansowych z innych źródeł, błędne 

oświadczenie dotyczące działalności 

gospodarczej

10 Fundacja Kult Kultury

Gdańsk w Kryminale podczas 

Festiwalu „Gdańska Afera 

Kryminalna”

Komisja odstąpiła od oceny projektu „Gdańsk 

w Kryminale" , ponieważ z oferty nie wynika 

jasno, na czym polega. Projekt ponadto jest 

częścią   festiwalu „Gdańska Afera Kryminalna" 

organizowanego przez WiMBP.

11
Fundacja Kultury 

ponad kulturą
„Perski dywan-etap I”

brak określenia przedmiotu działalności 

pożytku publicznego

12 Fundacja Nova TEDx Gdańsk
Oferent nie prowadzi działalności pożytku 

publicznego w zakresie kultury

Wykaz ofert odrzuconych



13
Fundacja Platon im. 

Kuby Ruminskiego
TrangresjeTour

Oferent zakłada pobieranie opłat w trakcie 

realizacji zadania, choć nie prowadzi 

działalności odpłatnej pożytku publicznego

14
Fundacja Podążaj 

Swoją Drogą

TRAMPKI - Gdańskie Spotkania 

Podróżujących Kobiet

Oferent zakłada pobieranie opłat w trakcie 

realizacji zadania, choć nie prowadzi 

działalności odpłatnej pożytku publicznego

15 Fundacja Pracownia

Wydanie książki Piotr i Paweł 

Sitkiewicz „Detektyw pająk na 

tropie”

Oferent nie jest zarejestrowany w KRS, brak 

dokumentu potwierdziającego status prawny 

Oferenta, brak podpisu

16 Fundacja Pracownia

Wydanie książki: „ABC Gdańska 

z ilustracjami Joanny 

Czaplewskiej 

Oferent nie jest zarejestrowany w KRS, brak 

dokumentu potwierdziającego status prawny 

Oferenta, brak podpisu

17 Fundacja Pracownia
Wydanie książki: „Walther 

Nithack-Stahn Totentanz”

Oferent nie jest zarejestrowany w KRS, brak 

dokumentu potwierdziającego status prawny 

Oferenta, brak podpisu

18

Fundacja Promocji 

Retroinformatyki 

Dawne Komputery i 

Gry

„Festiwal Dawnych Komputerów i 

Gier”

oferta została złożona na błędnym formularzu, 

tj. niebędącym załącznikiem do tegorocznego 

otwartego konkursu ofert; brak podpisu pod 

ofertą

19 Fundacja Silva Rerum
Instrumenty Historyczne na 

Festiwalu Musicalia Baltica 2016

Komisja odstąpiła od oceny projektu, ponieważ 

nie widzi zasadności dofinansowania 

wydarzenia, którego głównym organizatorem i 

realizatorem jest Nadbałtyckie Centrum 

Kultury.

20

Fundacja Sztuki 

Współczesnej 

ELEMENT

Realizacja Krótkometrażowego 

Filmu Fabularnego pt.: „Artysta”

Komisja odstąpiła od oceny projektu, ponieważ  

nie wpisuje się on w zadania określone w 

otwartym konkursie ofert 2016.

21
Fundacja Terytoria 

Książki

Wydanie i Promocja Książki 

Tomasza Torbusa pt.: „Zamki 

konwentualne w państwie 

zakonu krzyżackiego w Prusach. 

Katalog”

Komisja odstąpiła od oceny projektu, ponieważ 

w jej ocenie temat wydawnictwa w zbyt małym 

stopniu związany jest z Gdańskiem.

22
Gdańska Fundacja 

Innowacji Społecznej

Sąd Ostateczny - Teatralne 

Dziedzictwo Kulturalne Gdańska 

brak określenia przedmiotu działalności 

pożytku publicznego, brak wymaganego 

procentowego udziału finansowego wkładu 

własnego oraz środków finansowych z innych 

źródeł 

23

Gdańskie 

Stowarzyszenie Jaś i 

Małgosia

X edycja Konkursu Piosenki dla 

Dzieci i Młodzieży im. Teatrzyku 

BIM-BOM

oferta przewiduje realizację zadania w ramach 

działaności odpłatnej pożytku publicznego, 

której oferent nie prowadzi

24
Gdańskie Towarzystwo 

Przyjaciół Sztuki

Wydanie dwumiesięcznika 

kulturalno-społecznego 

„Autograf”

projekt wydawniczy - wnioskowana dotacja 

przekracza 50% całkowitej wartości projektu



25
Gdyńska Orkiestra 

Symfoniczna
Koncerty „Disney Symfonicznie”

oferta została złożona na błędnym formularzu, 

tj. niebędącym załącznikiem do tegorocznego 

otwartego konkursu ofert oraz brak podpisu 

drugiego członka zarządu

26
Gdyńska Orkiestra 

Symfoniczna
Koncert Sylwestrowy

oferta została złożona na błędnym formularzu, 

tj. niebędącym załącznikiem do tegorocznego 

otwartego konkursu ofert

27
Instytut Kaszubski w 

Gdańsku

Gedania Cassubia - kaszubski 

Gdańsk

projekt wydawniczy - wnioskowana dotacja 

przekracza 50% całkowitej wartości projektu

28

Katolickie 

Stowarzyszenie 

Młodzieży Archidiecezji 

Gdańskiej

Poznajemy Kaszuby

brak wymaganego procentowego udziału 

finansowego wkładu własnego oraz środków 

finansowych z innych źródeł

29 Kolonia Artystów

Realizacja ogólnopolskich i 

międzynarodowych projektów na 

terenach przylegających do 

głównej arterii komunikacyjnej 

miasta lub pasa nadmorskiego 

słuzących podnoszeniu 

atrakcyjności oferty kulturalnej i 

turystycznej miasta 

oferta złożona na błędnym formularzu tj. 

niebędącym załącznikiem do tegorocznego 

otwartego konkursu ofert

30 Kolonia Artystów

Realizacja ogólnopolskich i 

międzynarodowych projektów na 

terenach przylegających do 

głównej arterii komunikacyjnej 

miasta lub pasa nadmorskiego 

słuzących podnoszeniu 

atrakcyjności oferty kulturalnej i 

turystycznej miasta 

oferta złożona na błędnym formularzu tj. 

niebędącym załącznikiem do tegorocznego 

otwartego konkursu ofert

31
Polskie Stowarzyszenie 

Carillonowe
Letnie Koncerty Carillonowe

brak wymaganego procentowego udziału 

finansowego wkładu własnego oraz środków 

finansowych z innych źródeł 

32
Stowarzyszenie 

Dobrych Wiadomości

Festyn przy Latarni morskiej w 

Gdańsku -Nowym Porcie od dnia 

07.07.2016-20.09.2016

oferta złożona na błędnym formularzu, tj. 

niebędącym załącznikiem do tegorocznego 

otwartego konkursu ofert

33
Stowarzyszenie 

Dobrych Wiadomości

Festyn przy Latarni morskiej w 

Gdańsku -Nowym Porcie od dnia  

02.04..2016 -31.05.2016

oferta złożona na błędnym formularzu, tj. 

niebędącym załącznikiem do tegorocznego 

otwartego konkursu ofert

34
Stowarzyszenie 

Kreatywnie dla Kiełpina

Animacja czasu wolnego. 

Zajęcia: teatralno-rozwojowe, 

zumba, chór dziecięcy

brak wymaganego procentowego udziału 

finansowego wkładu własnego oraz środków 

finansowych z innych źródeł 

35

Stowarzyszenie 

Kulturalno-Sportowe 

Perfekt

Kino Sąsiedzkie w Ogródku

Komisja odstąpiła od oceny projektu, ponieważ 

nie mieści się on w zakresie działalności 

pożytku publicznego Oferenta.



36
Stowarzyszenie Łódź 

Ratunkowa

Kaminowit – Pielgrzymowanie 

Szlakami Świętego Jakuba  

brak wymaganego procentowego udziału 

finansowego wkładu własnego oraz środków 

finansowych z innych źródeł 

37

Stowarzyszenie Na 

Rzecz Działań 

Edukacyjnych i 

Rozwoju Dzieci Świata

Ocalić od zapomnienia
Komisja odstąpiła od oceny projektu ze 

względu na pomocowy charakter projektu.

38

Stowarzyszenie 

Społeczno-Artystyczne 

Kultywator

Warsztaty teatralne oraz musical 

„Alicja w krainie czarów”

Komisja odstąpiła od oceny projektu, ponieważ 

Oferent zakłada jego realizację poza obszarem 

Gminy Miasta Gdańska.

39 Stowarzyszenie SUM

II Krajowa Defilada Pamięci 

Żołnierzy Niezłomnych oraz 

wydarzenia towarzyszące 

Gdańsk 2016

Komisja odstąpiła od oceny projektu, ponieważ 

jego termin wychodzi poza ramy określone w 

szczegółowych warunkach konkursu.

40
Stowarzyszenie Teatr 

Warsztatowy ZNAK

Centrum Edukacji artystycznej 

Warsztaty artystyczne dla dzieci i 

młodzieży

Oferent nie prowadzi odpłatnej działaności 

pożytku publicznego w zakresie obejmującym 

działania przewidziane w ramach projektu

41 Stowarzyszenie WAGA „Dostrzegalnia Gwiazd”

wadliwie wypełnione oświadczenie nr 2; oferta 

jest odpłatna, a nie wynika z niej, że oferent 

prowadzi działalność odpłatną pożytku 

publicznego

42 Stowarzyszenie WAGA Kongres Kobiet Pomorza 2016

brak wymaganego procentowego udziału 

finansowego wkładu własnego oraz środków 

finansowych z innych źródeł

43
Stowarzyszenie 

Wiszące Ogrody

Sąsiedzki Piknik Muzyczny na 

osiedlu Wiszące Ogrody w 

Kiełpinku

oferta złożona na błędnym formularzu tj. 

niebędącym załącznikiem do tegorocznego 

otwartego konkursu ofert

44

Towarzystwo Dom 

Uphagena – 

organizacja non-profit

Wystawa: Między Domem a 

Światem. Okna w Gdańsku od 

średniowiecza do 

współczesności

Komisja odstąpiła od oceny, ponieważ 

przedmiot zadania należy do statutowych 

zadań Muzeum Historycznego Miasta Gdańska 

- miejskiej instytucji kultury, w której wystawa 

ma być prezentowana.

45

Towarzystwo 

Edukacyjne Wiedza 

Powszechna

Poprzednie Edycje Festiwali 

VII,VI, V, IV, III, II, I

złożony dokument nie jest ofertą w rozumieniu 

obowiązujących przepisów

46

Towarzystwo im. 

Fryderyka Chopina 

Koło w Gdańsku

Cykl  „Młodzi Chopiniści i ich 

Mistrzowie ” - XI edycja Koncerty 

muzyki klasycznej połączone z 

wykładami

Oferent nie prowadzi działalności odpłatnej 

pożytku publicznego; zadanie ma być 

realizowane w ramach działalności, której 

statut nie przewiduje.

47
Towarzystwo Naukowe 

w Toruniu

Wydanie drukiem pracy Julii 

Możdżeń pt.: Przedstawienie 

świata przez kronikarzy 

gdańskich na przełomie XV i XVI 

wieku

Oferent zakłada pobieranie opłat w trakcie 

realizacji zadania, choć nie prowadzi 

działalności odpłatnej pożytku publicznego; 

ponadto określił zakres prowadzonej 

działalności gospodarczej, podczas gdy nie jest 

wpisany do rejestru przedsiębiorców



48
Towarzystwo Polska-

Niemcy w Gdańsku

…„Gdańsk i Brema Solidarni 

Razem”...

brak wymaganego procentowego udziału 

finansowego wkładu własnego oraz środków 

finansowych z innych źródeł, brak 

uzupełnionych oświadczeń

49
Towarzystwo Przyjaciół 

Gdańska

Rozszerzenie ekspozycji w Izbie 

Pamięci Polonii

oferta złożona na błędnym formularzu, tj. 

niebędącym załącznikiem do tegorocznego 

otwartego konkursu ofert


