z ApaĄDzEll"IE Nr 16/2014
Wójta Gminy Że|azków
z dnia 26lutego 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia otwańego konkursu ofeń na realizację zadań publicznych w 2014
roku.
Na podstawieart. 5 ust 4 i art 13 ustawyz dnia 24 kwietrria 2003r o działalności
pofiku
publiczrregoi wolontariacie( Dz.U. z 20|0 roku , Nr 234 poz 1536z późniejszymizmianami
)-oraz
UchwĄ Nr )0W240/l3 z dnia29listopada 20|3 r w sprawie uchwalenia,,Piogramu wspóipracy
GminyŻelazków zorganizacjani poz.aruądowymi
i innymipodmiotami prowadźącymidzi.ałalnośó
pozytkupublicznegona rok 2014"

$r
l . ogłaszam otwaĘ konkurs ofert na rea|izacjęzadanpubliczrrych z zafuesu kultury

ftzycmej i sportu anierzającychdo zaspokajaniapotrzeb społeczrrychmieszkańców Gminy
oraz promowanieaktywnego spędzaniawolnego czasu

ogłoszenie stanowi załącmtkdo niniejszego zaruądzenia

$2
Zaruądzeniewchodziw ąyciez dniempodjęcia.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 16/2014
z dnia 26lutego2014roku

ogłoszenie
otwartegokonkursu ofert na powierzenie zadania publicznegow zakresie
kultury frzyczneji sportu
I. Cel konkursu :
Wspólne zaspokajaniepotrzeb społecmychmieszkńców Gminy ortv promowanie
aktywnegospędzaniawolnegoczasu
II Rodzaj zadania:
l)organizacja i prowadzenieszkolenia w zakresiepiłki noznej,udziń w zawodach
sportowych
Z)orgarizacjazawodów sportowychdla uczniów szkółpodstawowychi gimnazjów z terenu
Gminy ŻeIazkóww róznych dyscyplinachsportowych:
III. Wysokość
środkówpublicznychprzeznaczonychna realizacjęzadaniaw 2014roku :
45.500ilr
fV. Zasady prryznawania dotacji:
1. W otwarrymkonkursieofertmogąbraćudział:
. orgaruzacjepozarządowew rozumieniu ustawyz drua24 kwietnia 2003 r, o działalności
pożytkupublicznegoi o wolontariacie(Dz. U. z20I0 r. Nr 234,poz.1536ze zm,),
. osobyprawnei jednostki orgaruzacyjne
działające
na podstawieprzepisówo stosunku
Panstwado Kościoła
Katolickiego w RzeczypospolitejPolskiej, o stosunkuPanstwado
innychkościołów
izvńqzków wyznaniowychorazo gwarancjachwolnościsumienia
i wyznania,jeŻe|iich cele statutoweobejmująprowadzeniedziałalności
pożytku
publicznego,
. stowarzyszenia
j ednosteksamorz4duterytorialnego,
. spółdzielniesocjalne,
. spółkiakcyjnei spółkiz ograticzonąodpowiedzialnością
oraz kluby sportowebędące
spółkamidziałającymi
na podstawieprzepisówustawyz drua25 czerwca2}|Or. o sporcie
(Dz. U. Nr 127,poz. 857,ze zm.),które nie działajqwcelu osiągnięciazysku oraz
przeznaczają
ca{ość
dochodunarca|izacjęcelów stafutowychoraznleptzeznaczaj4rys|al
podziafu
do
-ięb'y swoich udziałowców,akcjonariuszyi pracowników,
prowadzącedziałalnośó
statutowąw zakresieodpowiadającymzadaniom.
Z.Pruymaruedotacjinastąpinazasadziepowierzeniawykonaniazadanlapublicznego.
3. W ramachdotacjipokrywanebędą koszĘ, których poniesieniejest merytoryczrue
mviązanez rca|izacją zadarua.
uzasadnionei bezpośrednio
4.Dotacja nie mozebyć wykorzystanana: dotowanieprzedsięwzięć,
które sądofinansowane
zbudzefi' miastalub jego firnduszycelowychna podstawieodrębnychprzepisów,pokrycie
przedsięwzięć,
gospodarcząpodmiotów
deficytuzręa|izowatychwcześniej
działalność
ubiegającychsię o dotację,udzielaniepomocyosobomftzycznymlub prawnym,działalnośÓ
politycznąi religijną,nagrodypienięzne, kary nakładane
na kluby lub zawodników,
projektydyskryminującejakiekolwiek osobylub grupy.
5. ZłoŻerueofertynie jest równoznacznez pIzyznatiemdotacji we wnioskowanej
wysokości. Dotacjęna rea|izacjęzadantaotrzymająte podmioty, których oferty zostaną
wybranew postępowaniukonkursowym.

bb{

będziekazdorazowow odrębnejumowie
6. Wysokość
dotacji dla wybranejoferty określona
7. Dopuszczasię mozliwośóprzenoszeniawydatkówza,wartychw kosztorysie( będęcym
integralnączęściąumowy ) do wysokości10 % środkówpomiędzypozycjami kosŹorysu.
V. Termin i warunki realizacji zadania: zadaruępowinnobyć ztealizowanew okresieod
niż dzieipodpisaniaumovYy)do 31'12.2014r.
drua}4 malca 20|4 r. (jednaknie wcześniej
wedługwarunków zawarĘchw umowie .
YI. Termin i zasady składaniaofert:
rozporzqdzeniem
Ministra Pracy i Polityki
1. oferty sporządzonewedługwzoru określonego
Społecznej
z dnia I5 grudnia 20] 0 r, w sprawiewzorxłofertyi rarnowegowzoru umowy
doĘczqcychrealizacji zadaniapublicznegooraz wzorusprawozdaniaz wykonaniatego
lub przesłaćpocńą
składaóosobiście
zadania (Dz, U, z 20] 1 r' Nr 6,poz. 25) moźzna
( decydĘ datawpływudo UG) w nieprzekracza|nymterminie
do dnia 19 marca20|4 r .
godz.t2uunaadres:IJrząd Gminy Że|azków,62-817Że|azków (decydujedatawpływu).
załączyć,
następujące
dokumenty:
2,Do ofertynaIeżLy
a) kopia aktualnegoodpisuz KrajowegoRejestruSądowego,innegorejestrulub ewidencji
lub inne dokumentypotwierdzającestatusprawnyoferentai umocowanieosób go
reprezentujących,
ofortę
b) w przypadkuwyboruinnegosposobureprezentacjipodmiotówskładających
qcy
lub
innego
właściwego
wspólnąniżwynikaj
zKrajowego RejestruSądowego
do działaniaoferenta(.ów).
rejestru- dokumentpotwierdzającyupowźVnienie
poświadczające
uprawnieniakadry instruktorskieji trenerskiej
c) dokumenty
d) listy uczestników zadatia ( w przypadkuklubów piłkarskich)
e) oświadczeniestanowiącezaŁącznkdo niniejszegoogłoszenia
f) oświadczenie
oferentao zapoznaniusię ztreści4ogłoszeniai warunkamiuczestnictwa
w konkursie
zazgodność
z oryginałem
3. Kopie zatączarrych
dokumentówpowinnybyć poświadczone
ptzez osobęuprawnionądo składaniaoświadczeń
woli w imieniu oferenta.
VII. Tryb i kryteria wyboru ofeń:
1. Rozstrzygnięciekonkursuofertnastąpi w terminie7 dni po upĘwie terminuskładania
ofert.
2. oferty będąocenianew dwu etapachna podstawieponizszych kryteriów oceny.
Etap I oceny_ zgodnośó
ofertyZ wymogamiformalnymi.
l.p Kryterium formalne

tak/nie

Możliwość
uzupełnienia

I

Czy oferta zł.ożonazostata w terminie
wskazanym w ogłoszeniuo konkursie?

Brak mozliwości
uzupełnienia'
ofertaodrzucona

2

na właściwym
Czy oferta złoźrcna
formularzu wskazanym w ogłoszeniuo
konkursie?
Czy oferta podpisana zostałaptzez
upowaznione do tego osoby?

Brak możliwości
uzupełnienia,
oferta odrzucona

a
J

4

Cry ofertazautierawszystkie wymagane
załaczniki?

w ciągu
Do uzupełnienia
3 dni
od otrzymania
informacii
w ciągu
Do uzupełnienia
3 dni
od otrzymania
informacii

Pq

5

Czy ofertajest odpowiedziąna
ogłoszonykoŃurs?

6

Czy podmiotskładający
ofertęjest
uprawnionydo jej złoieniazgodniez
osłoszeniemo konkursie?
Czy zadarie,którego dotyczyoferta,jest
objętecelami statutowymiorganizacji
składaiącei
ofertę?

7

Brak mozliwości
uzupełnienia,
ofertaodrzucona
Brak mozliwości
uzupełnienia,
ofertaodrzucona
Brak mozliwości
uzupełnienia,
ofertaodrzucona

Etap II oceny- do etapuII dopuszczonezostan4oferty,które spełniają
wszystkiekryteńa
formalne.
L.p

Kryteria

Waga kryteriów w pkt.

1

Zeodność
ofertvz tematemkonkursu.

1-5
1- 15
1-15

ocena kalkulacji kosŹów projektu(przejrzystość,
celowość,
kalkulacji, zaanguŻowanie
szczegółowość
środkówwłasnvch).

I -30

2.
a
J.

4.
5.
6.
7.

Ranga proieknr i ieeo atrakcyiność
dla odbiorców.
Możliwośćrealizacji projektu przez oferenta (posiadana
baza lokalowa, sprzętowa,zasoby rzeczowę)
kwalifikacie osób realizui acvch zadanie).

Liczba uczestników projektu (ze szczegó|nym
uwzględnieniem osób niepełnosprawnychi
wykluczonych społecznie).
Doświadczeniew rea|izacji podobnych projektów w
poprzednich okresach.
Znaczenie promocyine dla sminy.
Razem suma maksymalna punktów mozliwych do
uzvskania

r -20
1-10
1-5

100

3 . KuŻdy członek Komisji Konkursowej dokona indywidualnej oceny ofert, przydzie|ając za
kazde kryterium oceny odpowiednią ilośćpunktów.
4. ocena końcowa oferty jest średniąarytmetycznąZ ocen wystawionychptzez
poszczególnych członków Komisj i Konkursowej.
5. Do dofinansowaniazostaną Zaproponowaneoferty wedługkolejnościwynikającej z
otrzymanej ilościpunktów, odrębnie dla kazdego rodzaju zadanta.oferta musi uzyskaó
minimum 70 pkt
6. wójt Gminy Że\azków dokona ostatecznegowyboru ofert biorąc pod uwagę otrzymaną
przez ofertę liczbę punktów oraz wielkośóśrodkówprzeznaczonych na zadanta.
7.W przypadkuprzyznania oferentowi dotacji w kwocie nizszej niz wnioskowana oferent
możzenegocjować zmnlejszenie zakresurzeczowego zadania lub wycofaó swoją ofertę.
8. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomościw
Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.zelazkow.pl oraznatablicy
ogłoszeńUrzędu Gminy

YI|I. Zrealizowane zadania publiczne tego samego rodzaju i wielkośćudzielonego
dofinansowania:

W 2013roku udzielono na podobnezadanladotacji w wysokości: 45.500zł
.

Dt Podmiot, któremu zostanieprzyznanadotacjabędzie zobowiązanydo zawarcia unowy na
realizację zadana, a po realizacji do ńoienta sprawozdaniaz jego wykonania w
w
nieprzekraczalnymterminie 30 dni odzakończenia zadania,wedfugwzoru określonego
tozpotządzeniu,o którym mowa wpunkcie VI.
x od decyzjiwójta Grrriny Żelazków w sprawiewyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje
się Ębu odwołania.
B|izsze informacjemozna uzyskaó wlJtzędńe Gminy w ŻeLazko:vvdre
, tel. 627678263
jest
Wzór oferty dostępny
na stonie Urzędu Gminy w Że|azkowie www.ze1azkow.pl.w
zakładce:organizacjepozarządowe/konkursyorazBiuletynieInformacjiPublicznej

( datai miejscezłożeniaoświadczenia
)

ej*/
Pieczęó organizaojipozarządow
podmiotu*/,jednostkiorganizacyjnej*
ofeńę
składająpej

ośńadczam (.my)' że:
orgm|i7as1aPozarządowa*/podmiot*Ąjednostka organizacyjna*
nie ma zobowigari publiczno.prawnych wobec budżetu panstwą jednostek samorządu terytońalnego oraz
innych podmiotów o charakterze publicznyrn"

do
@odpisy osoby upowaźrrionejlub podpisy osób upowaźnionych
't.tu.i*i" oświadczenwoli w imieniu organizacji pozarządowej*
/podmiotu*/jednostkiorganizacyjnej*)

* niepotrzebne slae.ślić

