
Ogłoszenie naboru ofert na organizację GPP Ekstraklasy FTS w roku 2016. 
 

I. Termin i warunki realizacji zadania 
1. Zadanie powinno zostać zrealizowane w terminie od 1.01 do 07.12.2016 r. 
2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie ze złożoną 

ofertą i zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. 
 

• Obowiązujący wzór oferty jest dostępny na stronie fts-taniec.pl. 
 

II. Termin składania ofert 
1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2015 r. 

(decyduje data stempla pocztowego lub wysłania e-maila). 
2. Oferty należy przesłać pocztą na adres: 

 
Biuro GPP Ekstraklasy 
Federacja Tańca Sportowego 
ul. Arciszewskiego 7/2, 
76-200 Słupsk 
 

oraz skan oferty pocztą elektroniczną do:  adamzieciak@slupsk.home.pl 

III. Wymagane załączniki: 
1. do oferty należy załączyć: 

a opinię właściwego zarządu wojewódzkiego 
b kopię odpisu z KRS, innego rejestru lub ewidencji, zgodnie z aktualnym stanem 

faktycznym i prawnym, 

IV. Zasady uzupełniania ofert: 
1. organizacje, których oferty będą niekompletne zostaną wezwane do ich 

uzupełnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem 
pozostawienia oferty bez rozpatrzenia, 

2. wezwanie do uzupełnienia będzie przekazane na adres email wskazany w ofercie, 
3. termin na uzupełnienie oferty jest uważany za zachowany, jeżeli przed jego 

upływem uzupełnienie oferty wpłynie do biura, lub zostanie przesłane drogą 
elektroniczną. Decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania email, 

4. Odrzuceniu bez możliwości ich uzupełnienia podlegają oferty: 
a które przewidują inny termin realizacji zadania niż wskazany w pkt. I.1, 
b które dotyczą pod względem merytorycznym, częściowo lub całkowicie, innych 

zadań niż objęte konkursem, 
c złożone na innym formularzu niż wskazany w pkt. I 

V. Termin dokonania wyboru ofert. 
1. Zlecający zadania, dokona oceny ofert w terminie do 30 dni od upływu terminu 

składania ofert, określonego w niniejszym ogłoszeniu. Kalendarz z wyłonionymi 
organizatorami poddany będzie głosowaniu na pierwszym wrześniowym zebraniu 
zarządu i ogłoszony do 30 września 2015. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań dotyczących wypełniania oferty 
należy kontaktować się z Komisarzem ds. GPP Ekstraklasy FTS:  
Adam Zięciak - tel. 601638700 
adamzieciak@slupsk.home.pl 


