
ZARZĄDZENIE NR tik
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia AĄ lipca 2016 r.

w  sprawie trybu dokonywania uzupełnień braków formalnych i zakresu braków podlegających 
uzupełnieniom w ofertach składanych w ramach otwartego konkursu ofert w Programie 
Wieloletnim „Senior -  WIGOR” na lata 2015 -  2020 - Edycja 2016 moduł I i II

N a podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 
w  województwie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 525 ze zm.) oraz w związku 
z uchwałą Rady M inistrów z dnia 17 marca 2015 r. w  sprawie ustanowienia programu 
wieloletniego „Senior -  WIGOR” na lata 2015 -  2020 (M. P. z 2015 r. poz. 341) zwanego dalej 
Programem a także w  związku z pkt V 1. Regulaminu otwartego konkursu ofert w ramach Programu 
Wieloletniego „Senior - WIGOR” na lata 2015 -  2020 Edycja 2016 zwanego dalej Regulaminem, 
zarządzam co następuje:

§1

1. Oceny formalnej i merytorycznej oferty złożonej w ramach Programu dokonuje indywidualnie dwoje 
spośród pracowników wskazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego w Zarządzeniu 
nr 180 z dnia 12 lipca 2016 r., w tym jeden pracownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego 
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej oraz jeden pracownik Biura Wojewody Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (dalej: DUW).

2. Ocena złożonych ofert odbywa się na podstawie kart oceny stanowiących załączniki nr 5, 6 
i 6a do Regulaminu.

3. Ocenie formalnej i merytorycznej podlega oferta złożona w 2 egzemplarzach, w formie pisemnej, 
na właściwym formularzu, w wyznaczonym w ogłoszeniu o konkursie terminie. Oferta powinna być 
kompletna i prawidłowo wypełniona.

4. Złożenie oferty na formularzu innym niż określone w załącznikach numer 1 i la do Regulaminu 
spowoduje odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej bez wezwania do uzupełnienia braków.

5. W przypadku stwierdzenia w ofercie braków formalnych, określonych w pkt VI 1. Regulaminu 
Oferent zostanie drogą elektroniczną, fax-em lub za pośrednictwem platformy ePUAP 
poinformowany o błędzie i wezwany do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, 
z zastrzeżeniem ust. 4.

6. Uzupełnienie braków może być dokonywane w siedzibie DUW lub przesłane drogą pocztową, 
fax-em, drogą elektroniczną albo za pośrednictwem platformy ePUAP nie później niż w terminie 
3 dni od daty otrzymania wezwania do uzupełnienia braków (decyduje data wpływu do DUW).

7. Do uzupełnienia braków formalnych złożonej oferty upoważnione są tylko osoby wskazane 
w ofercie.

8. Nieuzupełnienie braków formalnych w wyznaczonym terminie spowoduje odrzucenie oferty 
z przyczyn formalnych.

9. Odrzucenie oferty w wyniku oceny formalnej lub merytorycznej jest ostateczne i nie podlega 
procedurom odwoławczym.



§2

1.Złożone oferty podlegają uzupełnieniu w  następującym zakresie:

a) dołączenia drugiego egzemplarza oferty;
b) podpisu osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta w sprawach majątkowych;
c) opatrzenia oferty pieczęcią podmiotu składającego jak  również imienną pieczątką osoby 

uprawnionej do złożenia podpisu oraz wskazanie pełnionej przez nią funkcji;
d) wypełnienia wszystkich pól formularza oferty;
e) załączenia wymaganych załączników;
f) korekty oczywistych błędów rachunkowych i błędów rachunkowych wynikających 

z niewłaściwego wyliczenia kwoty i procentowego udziału dotacji oraz środków własnych 
w  stosunku do ogólnej wartości projektu;

g) usunięcia wydatków niekwalifikowalnych w  wartości dotacji.

W ykonanie zarządzenia powierzam członkom Komisji w  terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r.

§3

§3

Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania.

V EWODA DOLNOŚLĄSKI

Paweł Hreniak


