
Z A R Z 1\ D ZEN I E NR 9/2016 
WOJTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 19 lutego 2016 roku 

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacjy zadaii. z zakresu pozytku 
publicznego w 2016r w sferze promocji turystycznej gminy. 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r 0 samorz,!dzie gminnym 
(Dz.U. 2015 poz. 1515 t.j. z poin. zm.) oraz art. 11 ust.1 i 2, art 13, art.15 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2014r poz 1118 
z poin. zm.) oraz Uchwaly Nr XII66/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2015r 
w sprawie uchwalenia Programu Wspolpracy Grniny Baboszewo z organizacjami Pozarz'!dowymi 
oraz podmiotami, 0 ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie na rok 2016 zarz'!dzam, co nastypuje: 

§1 

Oglaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pozytku publicznego 
w 2016r w sferze promocji turystycznej gminy poprzez zorganizowanie splywu kajakowego na 
rzece Wkra 

§2 

Trese ogloszenia 0 otwartym konkursie ofert stanowi zal'!cznik do niniejszego zarz,!dzenia. 

§3 

Wykonanie Zarz'!dzenia powierza siy Sekretarzowi Gminy. 

§4 

Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 



Zaf£!cznik Nr 1 
do Zarz£!dzenia Nr 9/2016 
z dnia 19 Iutego 2016r 

w 6 JT 
GMINY BABOSZEWO 

AS.524.8.20 16 

OGLOSZENIE 
W ojta Gminy Baboszewo 
z dnia 19 lutego 2016 roku 

(zamieszczone w BIP, na tablicy ogloszen w siedzibie UrzE(du Gminy, na stronie internetowej 
www.gminababoszewo.pl) 

dzialaj~c na podstawie ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
z dnia 24 kwietnia 2003r (Dz. U. z 20 14r, poz 1118 z pMn. zm.) 

o wolontariacie 

oglaszam 

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadan publicznych w 2016r 

Zadanie Wysokose srodk6w publicznych 
Nr przeznaczonych na realizacjy 

Rodzaj zadania zadania 

w 2016r 

1 
Promocja turystyczna gminy poprzez zorganizowanie 

9000,00 splywu kajakowego na rzece Wkra 

Razem 9000,00 

W ogloszonym konkursie ofert mog~ brae udzial podrnioty prowadz~ce dzialalnosc pozytku 
publicznego ( wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie), kt6re spelniaj~ nastypuj~ce warunki: 

zamierzaj~ realizowac zadanie na rzecz mieszkailc6w Gminy Baboszewa, 
prowadz~ dzialalnosc statutow~ w dziedzinie objytej konkursem, 
przedstawi~ poprawnie sporz~dzon~ oferty wraz z zal~cznikami. 

1. Zasady przyznawania dotacji 

Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji zadail publicznych, na kt6ry rozpisany jest 
konkurs, okresla: 

ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie 
(Dz. U. z dnia 20 14r, poz. 1118 z p6in. zm.) 
Uchwala Nr XII6612015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2015r w sprawie 
uchwalenia Rocznego Programu Wsp61pracy Gminy Baboszewo z organizacjami 
Pozarz~dowymi oraz podmiotami, 0 kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci 
pozytku publicznego i 0 wolontariacie na rok 2016 



1. Dotacja moze bye przyznawana jedynie na dofinansowanie zadan, 0 kt6rych mowa 
w ogloszeniu konkursowym. 

2. Dotacjy na realizacjy zadan otrzymajq podmioty, kt6rych oferty zostanq uznane za 
najkorzystniejsze przez Komisjy Konkursowq. 

3. Szczeg610we i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadan regulowac 
bydzie umowa pomiydzy W 6jtem Gminy Baboszewo, a oferentami wybranymi w drodze 
otwartego konkursu 

4. Srodk6w pochodzqcych z dotacji nie moma przeznaczye w szczeg61nosci na: 
1) zakup nieruchomosci; 
2) rezerwy na pokrycie przyszlych strat lub zobowiqzan; 
3) odsetki z tytulu niezaplaconych zobowiqzan; 
4) wydatki finansowane z innych :h6del; 
5) zaplaty kar regulaminowych; 
6) prowadzenie i obslugy rachunku bankowego; 

2. Termin skladania ofert 

1. Termin skladania ofert uplywa 11 marca 2016r 
2. Oferty nalezy zlozyc na formularzu, kt6ry stanowi zalqcznik do Rozporz~dzenia Ministra 

Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru oferty 
i ramowego wzoru umowy dotycz~cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r Nr 6 poz. 25). 

3. Oferent moze zlozye jednq oferty na wybrane zadanie lub kilka ofert, kaZda na inne zadanie 
bydqce podmiotem konkursu. 

4. Do oferty nalezy zalqczye: 
- kopiy aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sqdowego, innego rejestru lub ewidencji 
(odpis musi bye zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezaleznie od tego, 
kiedy zostal wydany), 
- w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiot6w skladajqcych oferty 
wsp61nq niz wynikajqcy z Krajowego Rejestru Sqdowego lub innego wlasciwego rejestru
dokument potwierdzajqcy upowaZnienie do dzialania w imieniu oferenta (-6w). 
- dokumenty lub referencje potwierdzajqce dotychczasowe doswiadczenie w realizacji zadan 
podobnego rodzaju . 
- aktualny statut organizacji oraz obowiqzujqq uchwaly potwierdzajqcq wyb6r zarzqdu. 

5. Zaadresowane na Urzqd Gminy Baboszewo oferty, nalezy skladae do dnia 11 marca 
2016roku w sekretariacie Urzydu Gminy pok. Nr 4, w zamkniytych kopertach z napisem 
"Konkurs otwarty ofert - zadanie nr (podae nr)", w godzinach pracy Urzydu Gminy 
t.j.: od 7.30 do 15.30. W przypadku przeslania oferty pocztq, musi ona wplynqe 
do dnia 11 marca 2016r. 

6. Oferty zlozone na innym druku, niekompletne, nieczytelne lub zlozone po terminie, zostanq 
odrzucone ze wzglyd6w formalnych. 

3. Terminy i warunki realizacji zadania 

1. Zadanie musi bye realizowane na rzecz mieszkanc6w Gminy Baboszewo. 
2. Termin skladania ofert uplywa 11 marca 2016r 
3. Planowana data rozpoczycia zadania nie moze bye wczesniejsza niz spodziewany termin 

podpisania umowy, planowana data zakonczenia zadania nie moze bye p6zniejsza niz 
31 sierpnia 2016r. 

4. Tryb, kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz term in dokonania wyboru ofert 

1. Wyb6r najkorzystniejszej oferty nastqpi w terminie 7 dni od uplywu terminu skladania ofert. 



2. Wyboru ofert dokona Komisja Konkursowa powolana zarzqdzeniem W6jta Gminy 
Baboszewo 

3. Oferty b~d~ oceniane wedlug nast~puj~cych kryteriow: 
a) mozliwosc realizacji zadania przez oferenta: 
- miejsce realizacji zadania, 
- adresaci objyci zadaniem 
- cele realizacji zadania publicznego oraz spos6b ich realizacji 
- harmonogram 
b) kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji zadania: 
- calkowity koszt realizacji zadania, 
- racjonalne przeznaczenie srodk6w finansowych na realizacjy zadania 
c) jakosc wykonania zadania i kwalifikacje osob 
- posiadane zasoby kadrowe 
- posiadane zasoby rzeczowe 
d) udzial srodkow finansowych wlasnych lub pochodz~cych z innych zrodel 
e) wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia wolontariuszy i prac~ spoleczn~ 
czlonkow 
f) dotychczasowe doswiadczenie w realizacji zadan podobnego rodzaju 
- rzetelnosc i terminowosc oraz spos6b rozliczenia zrealizowanych zadail w latach ubieglych 

4. Komisja Konkursowa wybiera oferty, kt6ra uzyska najwiykszq ilosc punkt6w. 
5. Ogloszenie wynik6w konkursu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 

oraz na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Gminy Baboszewo oraz na stronie intemetowej 
Urzydu Gminy Baboszewo. 

6. W6jt Gminy Baboszewo uniewaznia otwarty konkurs ofert, jezeli: 
- nie zlozono zadnej oferty; 
- zadna ze zlozonych ofert nie spelnia wymog6w zawartych w ogloszeniu, 0 kt6rym mowa 
w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 

wolontariacie 
7. Informacjy 0 uniewai:nieniu otwartego konkursu ofert W6jt Gminy Baboszewo podaje do 

publicznej wiadomosci w spos6b okreslony w art. 13 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie 

5. Wysokosc dotacji przekazana przez Gmin~ Baboszewo na realizacj~ zadania tego 
samego typu w poprzednich latach: 

2014 rok 
2015 rok 

9.000,00zl 
9.000,00zl 



Rozstrzygnhicie Konkursu ofert na realizacjft zadan pOZytku publicznego w Baboszewie 
w dniu .......................................... . 

Karta indywidualnej oceny oferty 
N azwa zadania ..... ... .. ....... ....... ....... ....... .. ...... ..... ......... ..... .. ............... ...... .. ... . 
Nr oferty .............. ..... ............ ....... .... ........... ...... ........ ....... .. ..... ......... ...... ...... . 
Imiy i nazwisko czlonka komisji ............. ........... ......... ....... ..... ... .... ............. . 

Lp. KRYTERIA OCENY MAX. ilose I10se pkt. 
punkt6w przyznanych 

Moiliwosc realizacji zadania przez oferenta 

1 Miejsce realizacji zadania, 5 

2 Adresaci objyci zadaniem 5 

'" Cele realizacji zadania publicznego oraz spos6b ich realizacji 5 .J 

4 Harmonogram 5 

Kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji zadania 

1 Calkowity koszt realizacji zadania 15 

2 Racjonalne przeznacze'nie srodk6w finansowych na realizacjy zadania 10 

Jakosc wykonania zadania i kwalifikacje osob 

1 Posiadane zasoby kadrowe 10 

2 Posiadane zasoby rzeczowe 10 

Udzial srodkow fmansowych wlasnych lub pochodz~cych 
z innych irodel 

1 
Wysokosc srodk6w wlasnych lub pochodz'l-cych z innych zr6del 10 
przewidzianych na realizacjy zadania 

Wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia wolontariuszy 
i pracft spoleczn~ czlonkow 

1 
Wklad osobowy oferenta, w tym swiadczenia wolontariuszy 

10 
i praca spoleczna czlonk6w 

Dotychczasowe doswiadczenie w realizacji zadan podobnego rodzaju 

1 Rzetelnosc 5 

2 Terminowosc 5 

3 Spos6b rozliczenia 5 

L'l-czna ilosc uzyskanych punkt6w 100 

(data i podpis czlonka komisji) 



Rozstrzygni((cie Konkursu ofert na realizacj(( zadaii poiytku publicznego w Baboszewie 
w dniu ...................... . 

ZESTAWIENIE WYNIKOW OCENY I ANALIZY OFERT 

N azwa zadania: 

Ip Nr Nazwa organizaeji Oeena poszezeg61nyeh Srednia 
oferty ezlonk6w komisji ilos6 

1 2 3 4 5 punkt6w 

Oferta, kt6ra uzyskala najwyzszq. ilos6 punkt6w, zostala przedstawiona przez: 

Srednia ilos6 punkt6w uzyskanyeh podezas oeeny oferty: 

LJ 
data i podpis Przewodnicz'!caly Komisji Konkursowej 


