BurmistrzWilamowic
dzia坤acnapodstawieart．llust・2wzwlaZkuzart・13ustawyzdnia24kwietnia2003r・OdziaIalnoSci
pozytkupublicznegoiowolontariacie（t・j・Dz・U・Z2018r・pOZ・450zp6ZIi・Zm・）

Ogtasza

Otwartykonkursofertnawkonaniezadahpublicznych przezorganizacJe
pozarzadowelubpodmiotywymienionewart・3ust・3ustawyzdnia24kwietnia2003r・
odzia霊alnosclpOzytkupublicznegoiowolontariacie

（t．j．Dz．U．z2018IIPOz・450zp6血・zm・）
●

naterenieGmlnyWilamowicew2019roku wzakresie：

UPOWSZECHNIANIA KUITURY FIZYCZNEJ I SPORTU

1．Rodzajzadania−UpowszechnianiekulturyfizyczneJISpOrtu・

2・FormyrealizacJlzadania：

a）szkoleniedzieciimlodziezyzterenuGminyWilamowicepoprzezprowadzenieza南
wr6znychdyscyplinachsportowych：pi霊kanozna，Pi霊kasiatkowa，judo，tenisstotowy；

plywanielubinnedyscyplinysportowe・Wtym：
kosztyorganizacJIZaJeC，rOZgryWekszkolnychiamatorskichorazudziaIwzawodachirozgrywkach

sportowychwmieScielPOSZCZegdlnychsoIectwachGmlnyWilamowice・

utrzymanieirozwdjbazysportow専rekreacyjnej（WtymZakuppaliwadokosiarek）・

zakupsprzetusportowegoistroJOWSPOrtOWyChniezbednychdoprawidIowegofunkcjonowania
Sekcji，

napoJelPOSiIkidlauczestnikdwimprezy，

zakupnagrddipuchardwnatumieje（zza車zeniemlistykwitし直Cejodbi6rnagr6dlubprotok61ich
PrZekazania），

pokryclekosztutransportuzawodnikdwnazawody・
OpIatyszkoleniowcdwprowadzacychtreningl，Zajecia，
obsIugasedziowska，medycznaitechniczna・
usIuglPOligraficzneitp・，

OrganizacjaiudziaIwzgrupowaniachiobozachszkoleniowych・
pokryclakosztdwkorzystaniazobiektdwsportowychdlace16wszkoleniasportowegowtym：media

zakupyinwestyc加e（niewi申niZ25％wartoScidotacji）・
koszty obsIugiadministracyJnqjifinansowo−ksiegowej zadania（niewiecej nizlO％wartoSci
dotacji），

zeSrodk6wdotacJlnlemOzna finansowa〔kosztdw：
・tranSferuzawodnikazinnegoklubusportowego，

・ZaPIatykar，mandatdwiinnychopIatsankcyJnyChnaIoZonychnaklubsportowlubjego
zawodnikdw，

・ZObowiazahklubusportowegoztytuIuzaci鵡nietejpozyczki・kredytulubwykupupapierdw
wartosc10WyChorazobsIuglZadIuzenia・

b）Organizowanie cyklicznychlub jednorazowychimprez sportwyCh o z専gu
●

og61nopoIskim，reglOnalnymilokalnym，imprezsportowo−rekreacyJnyChpromuJaCyCh

GmlneWilamowiceorazprowadzeniedzialahpopularyzuJaCyChsportirekrealJe，

Wtym：
kosztyprzygotowaniaiprzeprowadzeniazawoddwwtymushgipoligraficzne，

napoJelpOSiIkidlauczestnik年中PreZy，

．

．‥

ZakupsprzetusportowegoistroJOWSPOrtOWyChniezbednychdoprawidIoweJOrganizacJllmPreZy，
obsIugasedziowska，medycznaitechniczna・

zakupnagrddipuchardwnaimpreze，
pokryciakosztdwkorzystaniazobiektdwsportowychdlarealizaqlZadania・
●

●

pokryclekosztutransportuzawodnik6worazkosztu organizacJIZaWOddw・PrZygOtOWaniatras

（wtympaliwo）・

3．WysokoSCSrodkdwpublicznychprzeznaczonychnarealizacjezadania：

250000zI・

INFORMACJE DOTYCZACE REALIZACJI POWYzSZYCH ZADAN
I・ZasadyprzyznawaniadotacJl：

1．Zleceniezadaniapublicznegowybranemuwdrodzeotwartegokonkursuofertoferentowinastapi
●

●

wtrybiewspleranialubpowierzaniawykonaniazadaniawrazzudzieleniemdotacJlnatenCel・

2・OfertenaleZyzIoZy〔zgodnqzewzoremokreSlonymwRozporzqdzeniuMinistraRodziny，Pracy
l

′

iPolitykiSpoIeczneJZdnia17sleIPnla2016r・WSPraWiewzor6wofertiramowchwzordw

umdwdotyczacychrealizacJIZadahpublicznychorazwzordwsprawozdahzwykonaniatych
Zadah（Dz・U・Z2016r・POZ・1300）Podpisanaprzezosobydotegoupowaznione（drukdostepny
nastronieBiuletynuInformacjiPublicznejGmlPyWilamoYile一半．Skr6cieBIP）・

‥

SzczegdIowewarunkirealizacji，finansowanialrOZliczanladotacJlOraZteminrealizacJIZadania

uregulowanezostanawumowiezawartejpomiedzywyIonionymwkonkursieoferentemaGmina

4．法器書誌詳監請書藍n。Z。．Z，Zn。ni。md。t。。ji．
5．0rganzlecajacyzastrzegasobieprawo：

−
−
−

Zmianyteminurozpoczeciaizakohczeniapostepowaniakonkursowego・
niewybraniaZadnejofert，
PrZyZnania dotacJI W WySOkoSci nizszeJ Od okreSloneJ W Ofercie・W takim przypadku

wnioskodawca zobowiqZanyJeSt do zmnleJSZenia zakresu zadania oraz przedIoZenia przed
podpisaniemumowykorektykosztorysuzadaniaorazkorektyharmonogramurealizacjizadania・

II・Podmiotyuprawnionedoz霊ozeniaoferty：

1．0rganizacjepozarzadowewrozumieniuustawyzdnia24kwietnia2003r・Odzia抽noScipoZytku
publicznegoiowolontariacie（t．j．Dz．U・Z2018r・pOZ・450zepdZn・Zm・）・

PodmiotyokreSlonewart・3ust・3iart・llust・3

ustawodziaIalnoscIPOZytkupublicznego

iowolontariacie．

Organizacjepozarzqdowelubpodmioty，Okt6rychmowawpunkcieli2，dzia坤acewsp61niemogq
ZIozyiofertewspdlna・
●

′

●

′

●

●

ProponowanezadaniemusiwcaIoScimleSCICSleWZakresiedziaIalnoScistatutoweJOferenta・

III．TtrminiwarunkirealizacJlzadania：

Zadaniepowinnobyfrealizowan：W2019購（szczeg6IowyterminokreSlonyzostaniewuTPWie）・
W ramach dotacJI Sfinansowac mozna jedynle koszty，zaplanowane w kosztorysle Ofert

dotyczacym realizacJlzadania．Poniesione przez organizacJe Wydatkizar6wno z dotacJljak

iwkIaduwIasnegomuszqby〔mozliwedozidentyfikowaniaipopartedokumentami：umOWami，
fakturami，raChunkami，itp．

Dopuszcza sle mOZliwosc przesunleC miedzy pozycJamlWydatkdw okreSlonych w kosztorysle
Zadaniawofercie，dowysokoSci15％bezzmianywielkogcidotacJIZaWanejwumowie・

4．

Wszelkieuzasadnione，inneniZokreglonewpkt・3zmianydotyczacekosztorysuoferty，bedacego
●

Zahcznikiemumowy，Wymaga壇SPOrZadzeniaaneksu・

5．Zadanie powinno by〔realizowane z najwyZsza starannoSciもZgOdnie z zawarta umowq OraZ

ObowiazujacymlPrZePISamiistandardamiwzakresieopISanymWOfercie・

IVDokumenty，ktdrenalezydodatkowodolaczyidooferty：

1．Kserokopie（POtWierdzonaza zgodnoSe z oryginaIem）aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru

Sadowego・．innegorejestrulubewidencji（dodokumentunaleZydohczy〔（SwiadczenieozgodnoSFi
OdpisuzreJeStruZeStanemPraⅦymifaktycznymwdniuzIoZeniaofert−WZdrdostepnynastronle

BIP）．
2．W przypadku wyboruinnego sposobu reprezentacjioferentdw skねdajaCyCh oferte wsp6lna niz

Wynik函Cy Z KRSlubinnego wIaSciwego rejestru−dokument potwierdzajaCy uPOWaZnienie
dodziaIaniawimieniuoferentdw．
3．Kserokopie statutu oferenta（POtWierdzo埋Za ZgOdnoSe z oryginaIem）lubinny dokument

OkreSlajacyprzedmiotjegodziaIalnoSci・

4．WprzypadkuzIoZeniaofertywsp6lnej：umOWeZaWartaPOmiedzyorganizacjamipozarzadowymi
lub podmiotami，O ktdrych mowa w art・3ust・3ustawy，OkreSlajaca Zakresich gwiadczeIi

SkIadajacychsienarealizacJeZadania・

5．WramachzadaniaSPORT−Wkazimiennykadryszkoleniowej・

VTtrmin，mleJSCeiwarunkiskladaniaofert：

1・Oferty naleZy skIada〔osobigcie w Sekretariacie Urzedu Gminy w Wilamowicach

−

43−330Ⅵlamowiceul・Rynekllubpoczta naw／wadresdodnia31stycznia2019意dogodz・1530
（decydujedatawpIywudoUrzeduGminywWilamowicach）・
2．0ferty zgodne ze wzorem musz年byt podpisane，ZIoZone w kopertach wskazし直CyCh nazwe
●

podmiotuorazopatrzonenapISem

KONKURS−SPORT

・

VI．Trybwyboruofert；

1．0fertyocenia〔bedzieKomisjaKonkursowa，POWOIanaprzezBurmistrzaWilamowiczarzqdzeniem，

WOParCiuoprz）厘tekryteriawyboruofert・
2．Rozpatrywane bed wyqcznie oferty kompletne，PraWidIowe pod wzgledem formalno−PraWnym

imerytorycznym・
3．WynikipracyKomisjiKonkursowejzostanaprzedstawioneBurmistrzowiwformieprotokoIu・

4．Wybranazostanieoferta，ktdrauzyskanajwyzszailoStpunktdw
5．Bumistrz Wilamowic dokona wyboru ofertiustaliwysokoS〔dotacji，pO ZaPOZnaniu z opinia

KomlSjiKonkursoweJ・
6．WynikiotwartegokonkursuofertzostanaogIoszoneniezwIocznieprzez：WyWleSZenienatablicy

ogIoszehwUrzedzie GmlnyWWlamowicach，umieszczenieinfomacJIWBIP oraz na stronie
intemetowejGmlnyWilamowice・
7．0ddecyzjiBurmistrzaniemazastosowaniatrybodwoIawczy・
8・OfertyzIoZonepoterminieniebedarozpatrywane・

VII・KryteriastosowaneprzywybOrzeOfert：

1．merytoJyCzne（maksymalnailoSCpunktdw：10）

a）jakoSCpr㍗gOtOWani叩rQiektu：ZrOZumiaIy・PrZqrZyStyikompletnyopisdzialah；

b）czytelnielrealistycz早ePOStaW中ecelerealizaqlPr函ktu；
C）dobrzeprzemySlanylPrZekonLUaCyPlandzialanla；
d）oryginalnoSCiinnowacyjnoSCzglaszanegoprdektu・

2．rezultatyioddzialywaniespoleczne（maksymalnailoSCpunktdw：10）
a）znaczenierealizaqiiprqjektudlazaspokqieniaobiektywnychpotrzebadresatdwzadania

OkreSlonychwogIoszeniukonkursowym；
b）dostepnoSCrealizowanegoprzedsiewzieciadlamieszkahcdworazprzewidywanaliczba

Odbiorcdw；

C）zakladaneef氷tyiichtrwaloSC，korzySciodnoszoneprzezbene的antdwzadania・

3．nnansowe（maksymalnailoSepunktdw：10）
a）realistyczny，rZetelnyiefektywnyprqiektbudzetu；

b）zasadnoSCprzedstawionychwprqiekciekosztdwkwaliHkowanych；

C）WsokoSCwkladuwlasnegooferentawkosztachogdlnychzadaniaorazwspdludzialinnych
ZrddelHnansowania；

d）pozaHnansowywkladwlasnyprzewidzianydorealizaGzglaszanegoprqiektuwtymwklad
PraCyWOlontariuszy・

4・kompetencjei．mozliwoScirealizamzadania（maksymalnailoSCpunktdw：5）
a）kompetenqeimozliwoSciwykonaniazadaniawprzewidywanymczasieiprzyposiadanych
zasobachkadrowchirzeczowych；

b）dotych誓aSOWedoSwiadczeniawrealizaGzadahopodobnymcharakterze；
C）kwa肺kaqIePraCOWnikdwmerytorycznych・ktdrzybedawykonywaCzadanie・
5．dotychczasowawsp6Ipraca（maksymalnailoSCpunktdw：5）

a）OcenarealizaqiizadahzleconychoferentowiprzezGmineWilamowicewpoprzednichokresach

podk卸emrzetelnoSciichwkonania；
b）prawidlowoS vwkorzystaniaorazrzetelnoSeiteminowoSCrozliczaniaprzyznanychnatencel

Srodkdw缶nansowych；
C）wsp61pracazimymijednostkamiadministraqiipublicznqi・

VIII．Termindokonaniawyboruorert：
一decyzJeOZleceniurealizaqlZadaniawybranemupodmiotowIPOdqimieBumistrzWilamowic

wokresiedo14dnioduplywuteminuwznaczonegonaskIadanieofれ

IX．InformacJaOWSOkoSciSrodk6wnarealizaqGzadahpublicznychtegosamegorodzaJu

w GminieWilamowice
Rok
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