
Niebylec, 8 września 2011 r. 

O G Ł O S Z E N I E 

Na podstawie art. 5 ust. 4 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zmianami) oraz Uchwały Rady 
Gminy Niebylec Nr  XLIX/327/10 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie uchwalenia „Programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2011”.

Wójt Gminy Niebylec

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania  z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej.

I. Rodzaj zadania:
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

1) popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację lokalnych i ponadlokalnych 
imprez sportowych, sportowo-obronnych i sportowo-rekreacyjnych,

2) współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych,
3) organizacja, uczestnictwo w gminnych, powiatowych, regionalnych, ogólnopolskich 

i międzynarodowych imprezach sportowych,
4) współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej przy organizowaniu konkursów, imprez 

sportowych,
5) pokrycie kosztów związanych ze szkoleniami sportowymi.

II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 20 000 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji.

Zlecenie zadania nastąpi w formie wspierania z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego 
realizacji.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:
  1.  Termin realizacji zadania ustala się na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 

            2011 r.
2. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać wymogi 

formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

3. Oferty składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie 
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) Ofertę należy 
składać  w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania. Dopuszcza się składanie ofert 
częściowych na zadania, o których mowa w rozdz. I  pkt. 1. 

4. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.
5. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1) aktualny odpis z rejestru,
          2) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
          3) aktualny statut organizacji,
          4) oświadczenie o pozyskiwanych środkach z innych źródeł na realizację zadania,



          5) ewentualne referencje.

V. Termin i miejsce składania ofert:
1. Termin składania ofert upływa po 21 dniach od dnia ukazania się ogłoszenia.
2. Miejsce składania ofert : Sekretariat Urzędu Gminy w Niebylcu, 38-114 Niebylec 170.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje komisja konkursowa powołania zarządzeniem 

Wójta Gminy.
3. Tryb oceny ofert.

Konkurs składa się z dwóch etapów:
1) w pierwszym etapie komisja konkursowa dokonuje formalnej oceny ofert:

                       a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę zgłoszonych ofert,
                        b) otwiera koperty  z ofertami,
                        c)  ustala, które oferty spełniają warunki określone w pkt. IV i V ogłoszenia.

2) w drugim etapie konkursu komisja konkursowa: 
                       a) dokonuje oceny merytorycznej ofert,
                       b)  ustala najkorzystniejsze oferty.

4. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:

1) zgodność z zadaniami gminy oraz z zadaniami statutowymi podmiotu,
2) wartość merytoryczną projektu, możliwości realizacji zadania przez podmiot składający 

ofertę ( kadra, baza, doświadczenie),
3) koszt realizacji oferty, w tym wysokość udziału środków własnych podmiotu,
4) staranne i terminowe wywiązywanie się z umów i porozumień zawartych

 z gminą w ciągu ostatnich dwóch lat,
5) zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie 

złożone tylko po jednej  ofercie na każde zadanie.

VII. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim zadań publicznych 
tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, w tym wysokość udzielonych dotacji:

Lp.  Rodzaj zadania Kwota przeznaczona na realizację zadań
    w roku 2009    w roku 2010

  
1.

Upowszechnianie kultury fizycznej
                        i sportu

       65 000 zł 65 000,00 zł


