
Protokół nr 3 
 
z dnia 28.marca 2013r. Komisji Konkursowej powołanej na podstawie zarządzenia nr 154/2013 z dnia 
01 marca 2013r. Prezydenta Miasta Zielona Góra do przeprowadzenia postępowania konkursowego 
oraz oceny  ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Miasta 
Zielona Góra w roku 2013 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego  w zakresie  
ochrony zwierząt. 
 
Komisja w składzie: 

1. Jarosław Szczęsny – przewodniczący komisji 
2. Monika Jakubowska-członek komisji; 
3.   Józef Kośnikowski-sekretarz komisji; 

       4.   Dominik Sobczak-członek komisji 
 

na posiedzeniu w dniu 28 marca 2013 r., dokonała oceny ofert pod względem formalnym oraz 
merytorycznym. Złożono następujące oferty na wykonanie zadań: 
  
 
Zadanie nr 1 
Dokarmianie bezdomnych kotów na terenach osiedlowyc h, działkowych i pozostałych  
 
 Na wykonanie zadania nr 1 zostały  złożone  2 oferty: 
- oferta nr 1 – Straż Ochrony Zwierząt na kwotę 19.500;zł. 
- oferta nr 2 – Stowarzyszenie „ Alternatywa Zielonogórska „ na kwotę 19.000;zł. 
 
 Po rozpatrzeniu ofert w dniu 28.03.2013r.  Komisja stwierdziła, że oferta nr 1 / Straży Ochrony 
Zwierząt / zawiera błędy formalne / harmonogram niezgodny z kosztorysem / i nie podlega 
dofinansowaniu. Oferta nr 2 / Alternatywa Zielonogórska /- podmiot otrzymał dofinansowanie w drugim 
konkursie ofert na kwotę 1.500;zł. 
 
 Zadanie nr 2 
 Przeprowadzenie akcji sterylizacji dzikich kotek.  
 
           Na wykonanie zadania nr 2 zostały złożone 2 oferty: 
 - oferta nr 1- Straż Ochrony Zwierząt na kwotę 19.500;zł. 
 - oferta nr 2- Stowarzyszenie „ Alternatywa Zielonogórska „ na kwotę 20.000;zł. 
 Po rozpatrzeniu w/w ofert w dniu 28 marca 2013 r. Komisja stwierdziła, że oferta nr 1/ Straż Ochrony 
Zwierząt, zawiera błędy formalne / harmonogram niezgodny z kosztorysem i nie podlega 
dofinansowaniu. 
           Oferta nr 2 „ Alternatywa Zielonogórska „- Komisja proponuje przyznać dotację w kwocie 
19.500;zł. / oferta spełnia wymogi formalne /. 
 
 
 
  
 
 
 
     Na tym protokół zakończono.                                            
 
     Podpisy Komisji 
     1) Jarosław Szczęsny…………………….. 
     2) Monika Jakubowska…………………… 
     3) Józef Kośnikowski……………………… 
     4) Dominik Sobczak………………………. 
                                                                                
                                                                                

 


