
Zal~cznik nr 1 
do Zarz~dzenia Nr 22/2017 
W6jta Gminy Wieczfnia Koscieln 
z dnia 10 kwietnia 2017 r. 

Ogloszenie 


W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna 


dzialaj<tc na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 0 dzialalnosci poz 
I 

i 0 wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1817 z poiniejszymi zmi ami) 

oraz uchwaly Nr XV/I00/2016 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 3 pazdz' mika 

2016 roku w sprawie przyjycia Programu Wspolpracy Gminy Wieczfnia Ko cielna 

z organizacjami pozarz<tdowymi oraz pozostalymi podmiotami prowadz<tcymi dziallnos6 

pozytku publicznego na 20 17 rok, oglasza: 

otwarty konkurs ofert na realizacjfC zadania publicznego w 2017 roku. 

1. Rodzaj zadania i wysokosc srodk6w przeznaczonych na jego realizacjfC: 

Wspieranie organizacji pozarz<tdowych realizuj<tcych zadania z zakresu: 

Zadanie 1 

Dzialalnose w zakresie wsplerama, upowszechniania i krzewienia kultury fiz ezneJ 

wsrod dzieci i mlodziezy poprzez organizacjy imprezy z okazji dnia dziecka dla zieci 

i mlodziezy z terenu Gminy Wieczfnia Koseielna - 1 500,00 zt; 

Kwota ta moze ulec zmianie w szczegolnosci w przypadku stwierdzenia, ze zadanie ozna 

zrealizowae mniejszym kosztem alba zlozone oferty nie uzyskaj<t akceptacji Wojta 

Wieczfnia Koscielna. 

II. Zasady przyznawania dotacji 

1. 	 Udzielenie dotacji nastypuje z zastosowaniem przepisow ustawy z dnia 24 k 


2003r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (tekst jednolity: 


z 2016r., poz. 1817 z poiniejszymi zmianami). 


2. 	 Oferent moze zlozyc wiycej niz jedn<t oferty na to sarno zadanie jezeli dotyc 

roznych projektow. 

3. 	 Srodki pochodz<tce z dotacji mog<t bye przeznaezone Vvyl<tcznie na pokrycie k 


wynikaj<tcyeh bezposrednio z realizacji zadania. 


4. Gmina Wieczfnia Koscielna dokona wyboru ofert i zleci realizacjy zadania w rrnie 

umowy. 

u pUbli~nego 

z.U. 

'ona 



I 

I 
5. Umowa wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci. Umowa 0 wsptranie 

I 
zadania publicznego moze bye zawarta na czas okreslony, nie dluzej niz do 31 siFrpnia 

2017 roku. 

III. Termin realizacji zadania 

Zadanie musi bye zrealizowane do 31 sierpnia 2017 roku. Szczegolowy termin wyk nania 

zadania okreslony zostanie w umowie. 

IV. Warunki realizacji zadania 

1. Warunkiem przyst<lpienia do konkursu jest zlozenie oferty. 

2. 	 Oferty zlozone na niewlasciwych drukach lub zlozone po terminie 

rozpatrywane. 

3. 	 W przypadku wyst<lpienia uchybien w zlozonej ofercie, przysluguje mozliwo ' ich 

usuniycia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia oferty od dnia pisemnej info aCJl 

Komisj i Konkursowej. 

4. 	 Podmiot realizuj<lcy zadanie jest zobowi<lzany do stosowania ustawy 0 ochronie 

osobowych, ustawy prawo zamowien publicznych oraz ustawy 0 finansach publicz ych. 

5. 	 W przypadku gdy sum a wnioskowanego dofinansowania wynikaj<lca ze zlozonyc 

przekracza wysokose srodkow przeznaczonych na realizacjy zadania w danym ob 

wysokose przyznanej dotacji moze bye nizsza niz w wnioskowanej ofercie. Wo 

organizacja pozarz<ldowa zobowi<lzanajest zlozyc aneks do oferty uwzglydniaj<lcy: I 
a) 	obnizon<l kwoty dotacji w kalkulacji przewidywanych kosztow realizacji zad~nia 

zwiykszone srodki wlasne 0 roznicy zmniejszonej dotacji, aby nie zmienil siy cal 

koszt zadania, 

b) 	lub obnizon<l kwoty dotacji przy zmniejszeniu ogolnej kwoty zadania i zacho aniu 

wysokosci srodkow wlasnych zaproponowanych w ofercie. 

V. Termin i warunki sldadania ofert. 

Oferty nalezy skladac w sekretariacie Urzydu Gminy Wieczfnia Koscielna w terminie d dnia 

5 maja 2017 roku do godz. 1200 (decyduje data wplywu do Urzydu) lub przeslac nal adres 

Urzydu Gminy Wieczfnia Koscielna, Wieczfnia Koscielna 48, 06-513 Wieczfnia Ko' ielna 

(oferta, ktora wplynie po w/w terminie nie bydzie rozpatrywana). 

Oferty nalezy skladac w zamkniytej kopercie, w miejscu i czasie okrdlonym w oglo 

Koperta powinna bye opisana z oznaczeniem: "Konkurs ofert 2017, Zadanie Nr 1". 

I 



VI. Wymagana dokumentacja 	 i 
1. 	 Formularz ofertowy (stanowiqcy Zalqcznik Nr 1 do Rozporzqdzenia Ministra Rc¥ziny, 

Pracy i Polityki Spolecznej z dnia z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoro4 ofert 

i ramowych wzorow umow dotyczqcych realizacji zadan publicznych oraz 

sprawozdan z wykonania tych zadan /Dz. U. z 2016 r. poz. 1300/) oferta oraz z 

powinny byc zlozone w jednym egzemplarzu, wszystkie pola oferty mUSZq 

czytelnie wypelnione, w miejsca ktore nie odnoszq sit( do oferenta nalezy wpisa "nie 

dotyczy", w dokumencie nie wolno dokonywac skreslen i poprawek, poza 

wskazanymi rubrykami, w przypadku opcji "niepotrzebne skreslie" nalezy 

wlasciwego wyborn, we wskazanych miejscach nalezy umiescie pieczt(c podmiotu 

2. 	 Aktualny odpis z rejestrn lub odpowiednio wyciqg z ewidencji lub inne dokuFenty 

potwierdzajqce status prawny podmiotu i umocowania os6b go reprezentujqcych. I 
3. 	 Ofertt(, wszystkie oswiadczenia i inne dokumenty zalqczone do oferty powinny potpisae 

osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i skladania oswiadcze woli 
. ...

w Jego Imlemu. 

4. 	 W przypadku zalqcznik6w skladanych w formie kserokopii, kazda strona zalq. znika 

powinna bye potwierdzona za zgodnosc z oryginalem przez osoby uprawnione. Jezeli 

osoby uprawnione nie dysponujq. pieczqtkq imiennq, kazda strona powinna bye pod isana 

pelnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pelnionej funkcji. 

5. 	 Zlozenie oferty nie jest r6wnoznaczne z zapewnieniem przyznanej dotacji. 

I 

onae 

VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru tfert. 

1. 	 Gmina Wieczfnia Koscielna dokona otwarcia ofert w dniu 5 maja 2017 roku 0 gOdt. 1300 

w sali konferencyjnej w Urzt(dzie Gminy Wieczfnia Koscielna. Inform~emy, 

ze przy otwarciu ofert mogq bye obecne wszystkie podmioty biorqce udzial w ko rSle. 

Gmina Wieczfnia Koscielna dokona rozstrzygnit(cia otwartego konkursu ofert d dnia 

10 maja 2017 roku. 

2. Komisja Konkursowa powolana Zarzqdzeniem W 6jta Gminy Wieczfnia Ko ielna 

dokona oceny ofert dwuetapowo. 

I etap wstt(pna ocena oferty pod wzglt(dem formalnym, 

n etap ocena merytoryczna dokonana przez komisjt( konkursowq. 

3. Kryteria formalne - do udzialu w konkursie zostanie dopuszczony ofere nt, ktory sp nia 

nastt(pujq.ce wymogi formalne: 

http:nastt(pujq.ce


~ 
a) jest organizaejq uprawnionq na moey ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dZialalposei 

pozytku publieznego i 0 wolontariaeie (Dz. U. z 2016 r., 1817 ze zm.) do wziycia 

udzialu w otwartym konkursie ofert, 

b) jego dzialalnosc statutowa odpowiada zadaniu objytemu konkursem ofert, 

c) zlozyl oferty w terminie okreslonym w ogloszeniu, 

d) 	zlozyl oferty na drukaeh wskazanyeh w niniejszym ogloszeniu, 

e) zalqczyl do oferty wszystkie wymagane zalqezniki. 

f) 	wszystkie eZysei oferty bydq w),pelniona, 

g) oferta dotyezy zadan objytyeh konkursem. 

4. 	 Kryteria merytoryezne: 

a) mozliwosciq realizaeji zadania publieznego przez organizaejy pozarzqdowq lu 

podmiot (oeena w skali: 0-5), 

b) kalkulacjq koszt6w realizaeji zadania (ocena w skali: 0-5), 

c) kwalifikacjami os6b, kt6re bydq wykonywaly zadanie (oeena w skali: 0-5), 

d) wkladem rzeezowym i finansowym (oeena w skali: 0-5), 

e) dotychczasowq wsp6lpraeq oferenta z samorzqdem (ocena w skali: 0-5). 

inny 

5. 	 Decyzjy 0 przyznaniu dotaeji w formie zarzqdzenia podejmuje W6jt Gminy Wie zfnia 

Koscielna, po zapoznaniu siy z opiniq Komisji Konkursowej. 

6. 	 0 podjytej deeyzji skladajqey oferty zostanq powiadomieni pisemnie. Ogloszenie p nadto 

zostanie zamieszezone w Biuletynie Informaeji Publieznej Gminy Wieezfnia Kos ielna, 

na stronie internetowej oraz tabliey ogloszen w siedzibie Urzydu Gminy Wie zfnia 

Koscielna. I , 
7. 	 Deeyzja W6jta Gminy Wieezfnia Koseielnajest ostateczna, nie przysluguje odwol1nie. 

8. 	 Warunkiem przekazania dotaeji jest zawareie przed datq rozpoczycia realizacji z+dania 

umowy (stanowiqca zalqcznik nr 3 do Rozporzqdzenia Ministra Rodziny, Pracy i Ptlityki 

Spoleeznej z dnia z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzor6w Iofert 

i ramowych wzor6w um6w dotyczqcyeh realizacji zadan pubJicznych oraz 4or6w 

sprawozdan z wykonania tych zadan/Dz. U. z 2016 r. poz. 13001) z zachowaniem 

pisemnej. Umowa zostanie sporzqdzona po wyborze oferty bez zbydnej 

najp6zniej w ciqgujednego miesiqea po uplywie terminu zlozonej oferty. 

ormy 



VIII Informacja 0 wspieraniu przez gmin~ Wieczfnia Kokielna zadan pUbliJnYCh 
z zakresu realizowanych zadan obj~tych niniejszym ogloszeniem w roku 2016: I 

Dzialalnosc w zakresie wspierania, upowszechniania i krzewienia kultury nz·1znej 
wsrod dzieci i mlodziezy poprzez organizacj~ imprezy z okazji dnia dziecka dla ~zieci 
i mlodzie:iy z terenu Gminy Wieczfnia Koscielna I 

f 

Liczba udzielonych dotacji 0 
Kwota udzielonej dotacji 0 zl 

I 



