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OGŁOSZENIE WYNIKÓW
OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
Z ZAKRESU RATOWNICTWA WODNEGO W 2017 R.
W związku z ogłoszonym w dniu 3 kwietnia 2017 r. otwartym konkursem ofert na
dofinansowanie zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2017 r., na adres
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego –Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
w Białymstoku wpłynęły 4 oferty, złożone przez 3 uprawnionych oferentów.
Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U.2016.1817 j.t. ) dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego
konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na obszarze
województwa podlaskiego w 2017 r. w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
Komisja Konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 57/2017 Wojewody Podlaskiego z dnia
13 maja 2017 r., dokonała oceny złożonych ofert, sporządziła protokół z posiedzenia Komisji
oraz listę rankingową i przedstawiła Wojewodzie Podlaskiemu do akceptacji.
Podmiot wnioskujący

Tytuł zadania

Przyznana kwota
dotacji ( w zł)

Suwalskie Wodne
Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe16-400 Suwałki
ul. Wojska Polskiego 2

Organizowanie pomocy oraz ratowanie
osób , które uległy wypadkowi lub są
narażone na niebezpieczeństwo utraty
życia lub zdrowia na obszarach wodnych
poprzez
zapewnienie
gotowości
ratowniczej i organizację działalności
ratowniczej
w
rejonie
działania
Suwalskiego WOPR

131 700

Augustowskie Wodne
Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe 16-300
Augustów
ul. Sucharskiego 1

Utrzymanie
gotowości
operacyjnej
sprzętu
ratowniczego,
utrzymanie
gotowości ratowniczej i prowadzenie
działań ratowniczych w powiecie
augustowskim

108 330

Białostockie Wodne
Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe 15-005
Białystok, ul. H.
Sienkiewicza 86

Utrzymanie gotowości i prowadzenie
działań ratowniczych na akwenach
województwa podlaskiego

92 800

Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne
Oferent zobowiązany jest w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników otwartego
konkursu ofert, dostarczyć dokumenty niezbędne do podpisania umowy, w szczególności :
1) Oświadczenie o przyjęciu bądź nie przyjęciu dotacji oraz o aktualności danych
organizacji zawartych w ofercie;
2) Zaktualizowany :
- harmonogram
- kosztorys realizacji zadania,
Niedostarczenie przez oferenta wymaganych dokumentów w terminie 7 od dnia ogłoszenia
wyników otwartego konkursu ofert może skutkować odstąpieniem Wojewody od zawarcia
umowy.
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