


 

                                                                                                 Załącznik nr 1  

                                                                                                 do Zarządzenia Nr 10/2015 r.   

                                                     

 

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

 

 

 

          Na podstawie art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rocznego Programu współpracy Gminy i Miasta 

Drzewica z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi podmiotami na lata 2014 i 2015 

stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/222/2013 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z 

dnia 07 listopada 2013 roku. 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Drzewica ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację 

zadania publicznego na 2015 rok 

 

I Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego 

zadania 

 

 

1. Zadanie nr  1/2015 : Organizowanie i prowadzenie świetlicy integracyjnej na terenie 

Gminy Drzewica – 10.000,- 

 

 

II. Zasady przyznania dotacji :  

 

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:  

- Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 

U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);  

- Uchwałą Nr XXXI/222/2013 Rady Gminy i Miasta Drzewica z dnia 07 listopada 2013 r. w 

sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacja pozarządowymi i innymi podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2013 i 2014 ”  

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie 

wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz 

wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).  

1. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty uprawnione, statutowo działające w obszarze 

w/w zadania. 

2. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując 

wykonanie zadania w sposób efektywny, rzetelny i terminowy.  

3. Złożenie oferty w konkursie na realizację zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem 

dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot lub podmioty, którego(ych) oferta 

zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.  

4. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert składają wnioski według wzoru 

określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji 



zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 

6, poz. 25), wraz z kompletem wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu.  

5).Wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać prawidłowo wypełnione zgodnie  

z informacjami zawartymi w poszczególnych rubrykach (w przypadku, gdy dana pozycja 

oferty nie odnosi się do podmiotu lub projektu należy wpisać „nie dotyczy”).  

6. Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą 

występuje podmiot. W przypadku przyznania mniejszej kwoty niż wnioskowana, podmiot 

dokonuje stosownie do przyznanej kwoty aktualizacji kosztorysu i (lub) harmonogramu albo 

wycofuje swoją ofertę,  

7. W przypadku wyboru dwóch lub więcej ofert środki przeznaczone na realizację zadania 

publicznego zostaną stosownie podzielone pomiędzy oferentów.  

8. Dotacja może być przyznana jedynie na sfinansowanie lub dofinansowanie zadania  

z zakresu działalności statutowej podmiotu.  

 

III. Termin i warunki realizacji zadania:  

1.Zadanie powinno być zrealizowane w roku 2015 z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy 

realizacji mogą być określone w umowach.  

2.Warunki realizacji zadania:  

a) w konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536),  

b) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą  

i Miastem Drzewica a uprawnionym(i) podmiotem(ami),  

c) formą dofinansowania projektu będzie dotacja celowa, przekazana z budżetu Gminy  

i Miasta Drzewica na rzecz podmiotu, na podstawie umowy określonej w art. 16 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 

2010 r. Nr 234, poz. 1536), z uwzględnieniem załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego 

wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z 

wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25),  

d) podmiot, który otrzyma dofinansowanie realizacji zadania nie może podejmować działań, 

wynikiem których będzie otrzymanie pomocy finansowej z budżetu gminy na cel będący 

przedmiotem zawartej już umowy z Gminą i Miastem Drzewica,  

e) podmiot, który otrzyma dotację na realizację zadania zobowiązany jest do wykorzystania 

przekazanych środków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzyskał i na warunkach 

określonych w umowie,.  

f) dofinansowanie zadania podlega rozliczeniu i kontroli, zgodnie z zapisami art. 17 oraz art. 

18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 )  

3.W przypadku udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego wkładem 

własnym podmiotu realizującego zadanie oraz środkami z innych źródeł przeznaczonymi na 

realizację zadania mogą być środki finansowe pochodzące z innych dotacji ( z wyjątkiem 

dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Drzewica).  

IV. Termin i miejsce składania ofert:  

Oferty wraz z załącznikami , powinny być złożone w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem  

„Konkurs na realizację zadania publicznego  w zakresie: Organizowanie i prowadzenie 

świetlicy integracyjnej na terenie Gminy Drzewica” należy składać w sekretariacie 

Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy, (pok. nr 10), ul Stanisława Staszica 22, 26-340 

Drzewica w nieprzekraczalnym terminie do dnia  26     marca 2015 roku do godz. 14.00 . 
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy i Miasta Drzewica.  



Do oferty należy dołączyć:  

1. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji ,  

2. Dokumenty o umocowaniu osób reprezentujących (zgodnie z zapisami w statucie)  

3. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę 

wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - 

dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).  

4. Aktualny statut  

5. Umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera w pkt. V.1 

oferty),  

6.Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku prawnym i faktycznym z podmiotami 

biorącymi udział w konkursie - art.24 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku -Kodeks 

postepowania administracyjnego w związku z art. 15 ust. 2 pkt 2f ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

7. Oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do ogłoszenia konkursowego.  

8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentu może odbywać się poprzez 

zastosowanie jednego z powyższych sposobów: 

sposób 1) opatrzenie pierwszej strony kopii dokumentu obligatoryjnie  niżej wymienionymi 

elementami; 

-klauzula „za zgodność z oryginałem od strony…….. do strony……..” 

-firmową pieczęcią wnioskodawcy; 

-aktualną datą; 

-czytelnym podpisem osoby/osób upoważnionych do podpisywania oferty 

sposób 2) opatrzenie każdej strony kopii dokumentu obligatoryjnie niżej wymienionymi 

elementami: 

- klauzula „za zgodność z oryginałem” 

- firmową pieczęcią wnioskodawcy 

- aktualną datą  

- czytelnym podpisem osoby/osób upoważnionych do podpisywania oferty. 

Wszystkie wyżej wymienione załączniki powinny być przedstawione w oryginale i podpisane 

przez upoważnione osoby lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby 

upoważnione. Gmina i Miasto Drzewica zastrzega sobie prawo do żądania okazania 

oryginałów dokumentów, których kopie uwierzytelnione stanowią załączniki do oferty.  

V. Tryb i kryteria wyboru ofert:  

1. Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica odrębnym 

zarządzeniem dokona otwarcia złożonych ofert oraz ich oceny i przedłoży protokół 

Burmistrzowi Gminy i Miasta Drzewica . Komisja Konkursowa w trakcie rozpatrywania  

i oceny ofert może wezwać oferenta do złożenia dodatkowych informacji i dokumentów.  

2. Burmistrz Gminy i Miasta Drzewica podejmie ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji na 

realizację zadania, formy i wysokości wsparcia w drodze zarządzenia, od którego nie ma 

zastosowania tryb odwoławczy.  

3. Kryteria, które będą brane pod uwagę przy wyborze ofert:  

1) Kryteria formalne:  

a) złożenie oferty przez podmiot uprawniony do udziału w konkursie,  

b) złożenie oferty na właściwym formularzu,  

c) złożenie oferty w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu,  

d) podpisanie oferty przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli  

w imieniu oferenta,  

e) zgodność celów statutowych oferenta z realizowanym zadaniem,  

f) poprawność i kompletność załączników.  

2) Kryteria merytoryczne:  



a) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,  

b) budżet zadania: przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym  

w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,  

c) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie 

realizowane zadanie publiczne,  

d) w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego uwzględnienie planowanego przez 

oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł 

na realizację zadania publicznego,  

e) uwzględnienie planowanego przez oferenta wkładu rzeczowego i osobowego, w tym 

świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków,  

f) w przypadku organizacji, które realizowały zadania zlecone w latach poprzednich analiza  

i ocena tych realizacji przy uwzględnieniu rzetelności i terminowości oraz sposobu 

rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.  

4.Oferty niespełniające warunków formalnych zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.  

VI. Termin dokonania wyboru ofert:  

1. Dokonanie wyboru ofert nastąpi niezwłocznie po wyborze ofert  

2. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona:  

a)w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Drzewica,  

b)na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy  

c)na stronie internetowej Gminy i Miasta Drzewica.  

3. Podmioty składające oferty w otwartym konkursie ofert o wynikach rozstrzygnięcia 

konkursu oraz wysokości przyznanych dotacji zostaną powiadomione oddzielnym pismem.  

VII. Zastrzeżenia i uwagi:  

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy 

z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 234, poz. 1536), oraz uchwała Nr XXXI/222/2013 Rady Gminy i Miasta Drzewica z dnia 

7 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy i Miasta Drzewica 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku 

publicznego na lata 2014 i 2015 wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 

Wzór oferty, oświadczenia do oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego 

oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w Referacie Organizacji, Promocji 

i Kadr  (pokój nr 13B) oraz na stronie internetowej Gminy i Miasta Drzewica: 

www.drzewica.pl , oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 

 

 

 

http://www.drzewica.pl/



