
Orzesze, 29.12.2016 r.

RWZK.524.6.2016
RWZK.ZD-00137/16

Informacja  o  przyznaniu  dotacji  celowej  z  Budżetu  Miasta  Orzesze  na  wykonanie
przez  organizacje  pozarządowe  oraz  inne  podmioty  wymienione  w  art.  3  ust.  3  ustawy
z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  zadań
publicznych Miasta Orzesze, których realizacja odbędzie się w 2017 r.

Urząd Miejski w Orzeszu informuje, że został rozstrzygnięty III otwarty konkurs ofert składanych
przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  na  realizację  zadań
publicznych Miasta Orzesze na 2017 r. przeprowadzony na podstawie Zarządzenia Nr VII/222/2016
Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30.11.2016 r. w sprawie: ogłoszenia III otwartego konkursu ofert
na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2017 w obszarach:

I. Działalność charytatywna

Informujemy, że na realizację zadania nie wpłynęła żadna oferta. Na realizację zadania Burmistrz
Miasta przyznał kwotę - 10 000 zł.

a)  organizowania  pomocy  rzeczowej  i  żywnościowej  dla  osób  biednych,  bezdomnych,
bezrobotnych, rodzin wielodzietnych;

b) kształtowania w społeczeństwie postaw na rzecz samopomocy i pomocy ludziom dotkniętym
ubóstwem i głodem.

II.     Ochrona     i     promocja     zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Z 2016 r. poz. 1638):

Informujemy,  że  na  realizację  zadania  wpłynęły  2  oferty,  które   spełniły  wymogi  formalne
i merytoryczne określone w III Otwartym Konkursie Ofert. Na realizację zadania Burmistrz Miasta
przyznał kwotę -  5 000 zł. 

a) prowadzenie działań edukacyjnych obejmujących problematykę ochrony zdrowia; 

b) prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia,    w tym działalności leczniczej w rozumieniu
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Z 2016 r. poz. 1638):

1.  Polski  Związek  Niewidomych,  Okręg  Śląski  Koło  w  Mikołowie,  os.  Grunwaldzkie  10
reprezentowany przez Prezesa Zarządu Kornela Chmiel oraz Skarbnika Zarządu Stanisława Kudzia
na wsparcie realizacji zadania „ Edukacja bez tablic” -  1 000 zł.

2.  Fundacja  Aktywni  Orzesze,  ul.  Waryńskiego  16  A reprezentowana  przez  Prezesa  Tomasza
Mrowiec na wsparcie realizacji zadania „Zapobieganie nadwadze i otyłości u dzieci”- 830 zł.



III. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Informujemy,  że  na  realizację  zadania  wpłynęły  4  oferty,  które   spełniły  wymogi  formalne
i merytoryczne określone w III Otwartym Konkursie Ofert. Na realizację zadania Burmistrz Miasta
przyznał kwotę - 10 000 zł. 

a).  wspieranie  działań  na  rzecz  upowszechniania  kultury,   sztuki,   ochrony  dóbr kultury  
i     dziedzictwa     narodowego;

b).  wspieranie   przedsięwzięć   artystycznych   oraz   prezentacja    osiągnięć   kulturalnych
w     mieście,     kraju     i     za     granicą;

c). wydawanie publikacji informacyjno – edukacyjnych;

d). promocję miasta.

1.  Stowarzyszenie  Teatralne  „Dom  z  Jaśkowic”  w  Orzeszu,  ul.  Fabryczna  2  reprezentowane
przez  Dyrektora  Barbarę  Wojnarowską  oraz  Dyrektora  Artystycznego  Piotra  Tenczyk
na  wsparcie  realizacji  zadania  „Czytamy i  słuchamy –  promocja  literatury  wśród  dzieci”   –  
2 000 zł.

2. Stowarzyszenie Kulturalno - Społeczne „Piwnica” 43-180 Orzesze ul. Długosza 51 
reprezentowane przez Skarbnika Żanetę Błażyca oraz Członka Zarządu Katarzynę Buchta na 
wsparcie realizacji zadania „Projekt Babiniec” - 1 500 zł.

3. Stowarzyszenie Razem – Łatwiej Orzesze, ul Kobiórska 2 reprezentowane przez Prezesa Alinę 
Mzyk oraz Sekretarza Grażynę Bortlik  na wsparcie realizacji zadania „Godom i śpiewom po 
Śląsku” - 500 zł.

4. Stowarzyszenie „Orzeska Inicjatywa”, Orzesze, ul Rybnicka 1A reprezentowane przez Prezesa 
Katarzynę Kurpas oraz Ewę Masny  na wsparcie realizacji zadania „Festiwal orzecha” - 3 000 zł.

IV.     Wspieranie i     upowszechnianie kultury fizycznej i     sportu:

Informujemy,  że  na  realizację  zadania  wpłynęły 24 oferty, z  których 3  nie  spełniły  wymogów
formalnych,  2  nie  spełniły  wymogów  merytorycznych  określonych w III  Otwartym Konkursie
Ofert. Na realizację zadania Burmistrz Miasta przyznał kwotę - 145 000 zł. 

a) wspieranie sportu czyli wszelkich form aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne
lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej,
rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach;

1.  Uczniowski Klub Tenisa Stołowego „SOKÓŁ” Orzesze, ul. Żorska 101 reprezentowany przez
Prezesa  Mariana  Spendel  oraz  Skarbnika  Grzegorza  Jurowicz  na  wsparcie  realizacji  zadania
„Wspieranie  sportu  czyli  wszelkich  form  aktywności  fizycznej,
które  przez  uczestnictwo  doraźne  lub  zorganizowane  wpływają  na  wypracowanie
lub  poprawienie  kondycji  fizycznej  i  psychicznej,  rozwój  stosunków  społecznych



i osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach – w szczególności – sztuk walki i walk
rycerskich” - 6 000 zł.

2.  Uczniowski  Klub  Sportowy  Karate  Kyokushin  Orzesze,  ul.  Dobra  6  reprezentowany przez
Prezesa  Marzenę  Styrczula  -  Maturską  oraz  Wiceprezesa  Tomasza  Maturskiego   na  wsparcie
realizacji  zadania  „Wspieranie  sportu  czyli  wszelkich  form  aktywności  fizycznej,  które  przez
uczestnictwo  zorganizowane  wpływają  na  poprawienie  kondycji  fizycznej  i  psychicznej
uczestników zadania.” -  7 000 zł.

3. LZS Gardawice, 43-186 Orzesze, ul. Katowicka 112 reprezentowany przez Prezesa Jana Kiel
oraz  Skarbnika  Krzysztofa  Kurasz  na  wsparcie  realizacji  zadania   „Wspieranie  sportu  czyli
wszelkich  form  aktywności  fizycznej,  które  przez  uczestnictwo  doraźne
lub  zorganizowane  wpływają  na  wypracowanie  lub  poprawienie  kondycji  fizycznej
i  psychicznej,  rozwój  stosunków  społecznych  lub  osiągnięcie  wyników  sportowych
na wszelkich poziomach” - 30 000 zł.

4. LKS Woszczyce Orzesze, ul. Długosza 60 reprezentowany przez Wiceprezesa Rafała Dziuba na
wsparcie realizacji zadania „Wspieranie sportu czyli wszelkich form aktywności fizycznej, które
przez  uczestnictwo  doraźne  lub  zorganizowane  wpływają  na  wypracowanie
lub  poprawienie  kondycji  fizycznej  i  psychicznej,  rozwój  stosunków  społecznych
lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach”– 0,00 zł.

5. Uczniowski Klub Tenisa Stołowego „SOKÓŁ” Orzesze, ul. Żorska 101 reprezentowany przez
Prezesa  Mariana  Spendel  oraz  Skarbnika  Grzegorza  Jurowicz  na  wsparcie  realizacji  zadania
„Wspieranie  sportu  czyli  wszelkich  form  aktywności  fizycznej,
które  przez  uczestnictwo  doraźne  lub  zorganizowane  wpływają  na  wypracowanie
lub  poprawienie  kondycji  fizycznej  i  psychicznej,  rozwój  stosunków  społecznych
i osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach” - 24 000 zł.

6.  Uczniowski  Klub  Sportowy  „Akademia  Piłkarska  Champions”  Żory,  ul.  Kościuszki  65
reprezentowany  przez  Prezesa  Damiana  Mikołowicz  oraz  Wiceprezesa  Agatę  Mikołowicz  na
wsparcie realizacji zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie
piłki nożnej na terenie miasta Orzesze w roku 2017” - 7 000 zł.

7. Stowarzyszenie Razem – Łatwiej Orzesze, ul Kobiórska 2 reprezentowane przez Prezesa Alinę
Mzyk  oraz  Sekretarza  Grażynę Bortlik   na  wsparcie  realizacji  zadania  „Sport  i  gimnastyka  III
edycja” - 2 000 zł.

8.  Nowy MKS Sokół  Orzesze  1920,  ul  Piotra  Skargi  6  reprezentowane  przez  Prezesa  Monikę
Jaroszewską  -  Janiak  oraz  Skarbnika  Dawida  Mokrego   na  wsparcie  realizacji  zadania
„Propagowanie i  organizowanie wychowania fizycznego i  sportu oraz stworzenie odpowiednich
warunków do uprawnienia wychowania fizycznego” - 0,00 zł.

9.  Stowarzyszenie  Sportu,  Kultury,  Turystyki  „Alternatywa”  w  Orzeszu,  ul.  Partyzantów  4



reprezentowane  przez  Prezesa  Adama  Kurpasa  oraz  Wiceprezesa  Marię  Krawczyk
na wsparcie realizacji zadania „Orzeska Liga Piłki Halowej 2017/18 – runda I” – 3 000 zł.

10.  Stowarzyszenie  Sportu,  Kultury,  Turystyki  „Alternatywa”  w  Orzeszu,  ul.  Partyzantów  4
reprezentowane  przez  Prezesa  Adama  Kurpasa  oraz  Wiceprezesa  Marię  Krawczyk
na wsparcie realizacji zadania „Orzeska Liga Piłki Halowej 2016/17 – runda 2” – 2 500 zł.

b) wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
umożliwiające powszechny dostęp i uczestnictwo mieszkańców Miasta Orzesze w różnorodnych
formach  aktywności  fizycznej  poprzez  organizowanie  imprez  sportowo-rekreacyjnych  ogólnie
dostępnych, w szczególności zawodów sportowych, turniejów, festynów.

1.  Fundacja  Aktywni  Orzesze,  ul.  Waryńskiego  16  A reprezentowana  przez  Prezesa  Tomasza
Mrowiec na wsparcie realizacji zadania „Zimowy Bieg Orzeski”- 2 500 zł.

2.  Fundacja  Aktywni  Orzesze,  ul.  Waryńskiego  16  A reprezentowana  przez  Prezesa  Tomasza
Mrowiec na wsparcie realizacji zadania „Powiatowa Liga Siatkówki”- 0,00 zł.

3.  Fundacja  Aktywni  Orzesze,  ul.  Waryńskiego  16  A reprezentowana  przez  Prezesa  Tomasza
Mrowiec na wsparcie realizacji zadania „Nocny Turniej Streetballa” - 500 zł.

4.  Fundacja  Aktywni  Orzesze,  ul.  Waryńskiego  16  A reprezentowana  przez  Prezesa  Tomasza
Mrowiec na wsparcie realizacji zadania „Rowerowe Mistrzostwa Orzesza w jeździe indywidualnej
na czas” - 3 000 zł.

5.  Fundacja  Aktywni  Orzesze,  ul.  Waryńskiego  16  A reprezentowana  przez  Prezesa  Tomasza
Mrowiec na wsparcie realizacji zadania „Orzeski Bieg Uliczny” - 5 000 zł.

6. Fundacja  Aktywni  Orzesze,  ul.  Waryńskiego  16  A reprezentowana  przez  Prezesa  Tomasza
Mrowiec  na  wsparcie  realizacji  zadania  „Maraton  Kolarski  MTB  Orzesze”  -  
3 000 zł.

7. LZS Gardawice, 43-186 Orzesze, ul. Katowicka 112 reprezentowany przez  Prezesa Jana Kiel
oraz  Skarbnika  Krzysztofa  Kurasz  na  wsparcie  realizacji  zadania  „Wspieranie  realizacji  zadań
publicznych w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej  i  sportu,  umożliwiające powszechny
dostęp i uczestnictwo mieszkańców Miasta Orzesze w różnorodnych formach aktywności fizycznej
poprzez  organizowanie  imprez  sportowo-rekreacyjnych  ogólnie  dostępnych,  w  szczególności
zawodów sportowych, turniejów, festynów„ - 1 000 zł.

8.   Uczniowski  Klub  Sportowy  „SPRINT”   Orzesze,  ul.  Bukowina  19-21  reprezentowany
przez Prezesa Eugeniusza Buchalik oraz Wiceprezesa Tomasza Jeleń  na wsparcie realizacji zadania
„IX Mistrzostwa Orzesza Cross Country 2017 o Puchar Burmistrza Miasta Orzesze” - 4 000 zł.

9.  Klub  Jeździecki  „PROFIT”   43-180  Orzesze,  ul.  Żorska  68A reprezentowany  przez  Marka
Szweda oraz Joannę Szweda na wsparcie realizacji zadania  „Wspieranie sportu i form aktywności
fizycznej  poprzez  organizację  zgrupowania  dla  dzieci  i  młodzieży  z  terenu  Miasta  Orzesze/
członków KJ Profit/ oraz udział w rywalizacji sportowej w dyscyplinie: jeździectwo” - 0,00 zł.

10.  Stowarzyszenie  Sportu,  Kultury,  Turystyki  „Alternatywa”  w  Orzeszu,  ul.  Partyzantów  4
reprezentowane  przez  Prezesa  Adama  Kurpasa  oraz  Wiceprezesa  Marię  Krawczyk



na wsparcie realizacji zadania „Mistrzostwa Orzesza w Piłce Nożnej 2017” – 0,00 zł.

11.  Stowarzyszenie  Sportu,  Kultury,  Turystyki  „Alternatywa”  w  Orzeszu,  ul.  Partyzantów  4
reprezentowane  przez  Prezesa  Adama  Kurpasa  oraz  Wiceprezesa  Marię  Krawczyk
na wsparcie realizacji zadania „Liga Orlika 2017” – 0,00 zł.

 12.  Stowarzyszenie  Sportu,  Kultury,  Turystyki  „Alternatywa”  w  Orzeszu,  ul.  Partyzantów  4
reprezentowane  przez  Prezesa  Adama  Kurpasa  oraz  Wiceprezesa  Marię  Krawczyk
na wsparcie realizacji zadania „X Orzeski Turniej Piłki Halowej” – 500 zł.

13.  Polski  Związek  Hodowców  Gołębi  Pocztowych  Okręg  Katowice  –  Oddział  Orzesze,
ul.  Dworcowa  5  reprezentowane  przez  Jarosława  Biegańskiego  oraz  Łukasza  Kopel
na  wsparcie  realizacji  zadania  „Organizacja  Zawodów  Sportowych  w  Lotach  Gołębi” –  
0,00 zł.

14. Siatkarski  Międzyszkolny  Uczniowski  Klub  Sportowy  „SMUKS  Orzesze”  reprezentowany
przez Prezesa Witolda Kopeć  oraz Wiceprezesa Tomasza Bober na realizację zadania „II Orzeski
Festiwal Siatkówki” - 500 zł.

V. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

Informujemy,  że  na  realizację  zadania  wpłynęło  13  ofert,  z  których  2  nie  spełniły  wymogów
merytorycznych określonych w III  Otwartym Konkursie  Ofert.  Na realizację  zadania Burmistrz
Miasta przyznał kwotę –105 000 zł.

a)  zagospodarowania  czasu  wolnego  dzieci  i  młodzieży,  prowadzenie  zajęć  sportowych  oraz
działań  promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia;

1. Siatkarski Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „SMUKS Orzesze” reprezentowany przez
Prezesa Witolda Kopeć  oraz Wiceprezesa Tomasza Bober na realizację zadania „Przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży poprzez udział w rozgrywkach
siatkówki dziewcząt i chłopców” - 22 000 zł.

2.  Stowarzyszenie  „Dorośli  -  Dzieciom"  Orzesze,  ul.  Żorska  101  reprezentowane
przez  Prezesa  Marzenę  Styrczula  -  Maturską  oraz  Sekretarza  Rolanda  Malcher  na  wsparcie
realizacji  zadania  „Program  promocji  zdrowia  i  zdrowego  trybu  życia  oraz  przeciwdziałania
chorobom  cywilizacyjnym  ze  szczególnym  naciskiem  na  walkę  z  otyłością  wśród  dzieci
i młodzieży poprzez zagospodarowanie ich wolnego czasu” - 5 000 zł.

3.  Uczniowski  Klub  Sportowy  Karate  Kyokushin  Orzesze,  ul.  Dobra  6  reprezentowany przez
Prezesa  Marzenę  Styrczula  -  Maturską  oraz  Wiceprezesa  Tomasza  Maturskiego  na  wsparcie
realizacji zadania „Program promocji zdrowia i aktywnego spędzania wolnego czasu wśród dzieci i
młodzieży  oraz  działań  promujących  zdrowie  z  zakresu  zdrowego  stylu  życia”  -   
1 500 zł.

4. Uczniowski Klub Tenisa Stołowego „SOKÓŁ” Orzesze, ul. Żorska 101 reprezentowany przez
Prezesa  Mariana  Spendel  oraz  Skarbnika  Grzegorza  Jurowicz  na  wsparcie  realizacji  zadania
„Zagospodarowanie  czasu  wolnego  dzieci  i  młodzieży
oraz prowadzenie działań sportowych z zakresu sztuk walki i walk rycerskich promujących zdrowie
i edukację z zakresu zdrowego stylu życia” - 4 000 zł.



5. Uczniowski Klub Tenisa Stołowego „SOKÓŁ” Orzesze, ul. Żorska 101 reprezentowany przez
Prezesa  Mariana  Spendel  oraz  Skarbnika  Grzegorza  Jurowicz  na  wsparcie  realizacji  zadania
„Zagospodarowanie  czasu  wolnego  dzieci  i  młodzieży  oraz  prowadzenie  działań  promujących
zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia” - 18 000 zł.

6.  Stowarzyszenie  Kulturalno  -  Społeczne  „Piwnica”  43-180  Orzesze  ul.  Długosza  51
reprezentowane  przez  Skarbnika  Żanetę  Błażyca  oraz  Członka  Zarządu  Katarzynę  Buchta  na
wsparcie  realizacji  zadania  „Orzesze  –  tu  każdy  znajdzie  coś  interesującego  dla  siebie”  -  
5 000 zł.

7.  Klub  Jeździecki  „PROFIT”   43-180  Orzesze,  ul.  Żorska  68A reprezentowany  przez  Marka
Szweda oraz Joannę Szweda na wsparcie realizacji  zadania  „Przeciwdziałanie uzależnieniom i
patologiom społecznym poprzez prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz udział
w rywalizacji sportowej w dyscyplinie: jeździectwo.” - 0,00 zł.

8.  Klub  Jeździecki  „PROFIT”   43-180  Orzesze,  ul.  Żorska  68A reprezentowany  przez  Marka
Szweda oraz Joannę Szweda na wsparcie realizacji zadania  „Organizacja zajęć aktywujących dla
dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniom oraz patologiom społecznym” - 0,00 zł.

9.  LZS Gardawice, 43-186 Orzesze, ul. Katowicka 112 reprezentowany przez Prezesa Jana Kiel
oraz  Skarbnika  Krzysztofa  Kurasz  na  wsparcie  realizacji  zadania  „Zagospodarowanie  czasu
wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć sportowych oraz działań promujących zdrowie i
edukację z zakresu zdrowego stylu życia„ - 8 000 zł.

10. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Hufiec Ziemi Mikołowskiej- Mikołów, ul.
Plac  Harcerski  1  reprezentowany  przez  Komendantkę  phm  Martę  Walczak
oraz Skarbnika hm. Barbarę Juskowiak na wsparcie realizacji zadania „Starajcie się zostawić ten
świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście – organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży metodą
harcerską”  - 4 000 zł.

11. Stowarzyszenie Razem – Łatwiej Orzesze, ul Kobiórska 2 reprezentowane przez Prezesa Alinę
Mzyk  oraz  Sekretarza  Grażynę  Bortlik   na  wsparcie  realizacji  zadania  „Nudy
nie lubimy i w wakacje zawsze w Zgoniu się bawimy” - 2 500 zł.

b).   pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom

1.  Stowarzyszenie  Rodzin  Abstynenckich  Wyzwolenie,  Orzesze  ul.  Mikołowska  170
reprezentowane  przez  Prezesa  Henryka  Podsada  oraz  Skarbnika  Lidię  Pawłowską  na  wsparcie
realizacji zadania „Trzeźwość to godność i odpowiedzialność” - 13 000 zł.

2.  Stowarzyszenie  Klub  Abstynenta  „POWRÓT"-  Mikołów,  ul.  Konstytucji  3  Maja  38
reprezentowane  przez  Prezesa  Tadeusza  Rosę  oraz  Skarbnika  –  Wojciecha  Zięba  na  wsparcie
realizacji zadania „ Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom: Organizowanie i
prowadzenie działalności psychospołecznej, psychoedukacyjnej, rehabilitacyjnej, prozdrowotnej dla
osób  uzależnionych  od  alkoholu  i  innych  substancji  psychoaktywnych,
w tym narkotyków oraz udzielanie pomocy osobom współuzależnionym, w tym rodzinom, przez
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Powrót” w Mikołowie”  -  1 000 zł.

VI. Turystyka i krajoznawstwo

Informujemy,  że  na  realizację  zadania  wpłynęła  1  oferta,  która  spełniła  wymogi  formalne
i merytoryczne określone w III Otwartym Konkursie Ofert. Na realizację zadania Burmistrz Miasta
przyznał kwotę – 5 000 zł



a)  upowszechnianie  turystyki  i  propagowanie  krajoznawstwa  przez  organizowanie  imprez  o  tematyce
turystycznej i krajoznawczej o   zasięgu   lokalnym i ponadlokalnym.

1. Stowarzyszenie  „Dorośli  -  Dzieciom"  Orzesze,  ul.  Żorska  101  reprezentowane
przez  Prezesa  Marzenę  Styrczula  -  Maturską  oraz  Sekretarza  Rolanda  Malcher  na  wsparcie
realizacji zadania „Program promocji turystyki górskiej i rowerowej jako forma zagospodarowania
czasu wolnego dzieci i młodzieży” - 2 000 zł.

Zgodnie z  pkt. III ust. 4 III Otwartego Konkursu Ofert, wysokość przyznanej dotacji może
być  niższa  niż  wnioskowana  w  ofercie.  W  takim  wypadku  wnioskodawca  może  przyjąć
zmniejszenie  zakresu  rzeczowego  i  kosztorysu  zadania  lub  wycofać  swoją  ofertę.
Wobec  powyższego  proszę  o  dokonanie  korekty  zakresu  rzeczowego  i  kosztorysu  zadania
lub wycofać swoją ofertę. Termin dokonania korekty do dnia 02.01.2017 r. 

Nie złożenie korekty kosztorysu do dnia 02.01.2017 r. wiąże się z wycofaniem oferty.


