
ZARZ;\ D ZEN I E NR 13/2017 
WOJTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 28 lutego 2017 roku 

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadail z zakresu pozytku 
publicznego w 2017r w sferze pomocy spolecznej i promocji turystycznej mieszkailc6w Gminy 
Baboszewo. 

Na podstawie art. 30 ust.! ustawy z dnia 8 marca 1990r 0 samorz!!dzie gminnym 
(Dz.U. z 2016 poz. 446 z p6Zn. zm.) oraz art. II ust.! i 2, art 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz.U. z 2016r poz 1817) oraz Uchwaly 
Nr XXIII/148/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2016r w sprawie uchwalenia 
Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy Baboszewo z organizacjami pozarz!!dowymi oraz innymi 
podrniotami prowadz!!cymi dzialalnose pozytku publicznego na rok 2017 zarz!!dzam, co nastypuje: 

§1 

Oglaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadail z zakresu pozytku publicznego 
w 2017r w sferze - pomocy spolecznej i promocji turystycznej mieszkailc6w Gminy Baboszewo .. 

§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. 

mgr Tomasz Sobecki 



OGLOSZENIE 
W6jta Gminy Baboszewo 
z dnia 28 lutego 2017 roku 

Zalqcznik 
do Zarzqdzcnia Nr 13/2017 

z dnia 28 lutego 2017r 

Na podstawie art. I I ust I i art. 13 ustawy Z dnia 24 kwietnia 2003r 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie (Oz.U. z 2016r, poz 1817) Wojt Gminy Baboszewo 

Zadanie 
Nr 

I 

2 

oglllszll 

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadaft publicznych w 2017r 

-,-- -

Nazwa zadania 

Pomoc spoleczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
zyciowej oraz wyrownywanie szans tych rodzin I osob, ograniczanie 
marginalizacji I przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu poprzez 
zorganizowanie kolonii letnich z programem terapeutycznym nad morzem 
dla dzieci i mlodziezy w wieku 8-161at z grup ryzyka w oparciu 0 pisemny 
program zaj~c. 

1. Dzialaniami nalezy objljc co najmniej 30 dzieci z terenu Gminy 
Baboszewo 

2. Zapewnic pobyt uczestnik6w na kolonii przez okres minimum 14 dni 
3. Szczegolowe warunki lokalowe realizacji zadania: 

- zakwaterowanie w pokojach 2-5 osobowych wyposazonych w 
w~zel sanitarny tj. (umywalka, we, natryski, biezljca ciepla i zimna 
woda); 
- calodzienne wyzywienie (sniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja); 
- przew6z dzieci z Baboszewa do mleJsca zakwaterowania 
i z powrotem; 
- ubezpieczenie na czas przewozu dzieci i na czas pobytu dzieci na 
kolonii; 
- zapewnienie calodobowej opieki medycznej na kolonii; 
- zapewnienie opiekun6w, w czasie podrozy i pobytu dzieci na 
kolonii; 
- zapewnienie ratownika podczas kljpieli morskiej lub na basenie na 
terenie osrodka zgodnie z obowiljZujljcymi przepisami; 
- minimum 2 wycieczki autokarowe do mleJSC atrakcyjnych 
turystycznie; 
- turnus zaczyna si~ obi adem w dniu przyjazdu, a konczy sniadaniem 
w dniu wyjazdu plus suchy prowiant na drog~; 

Osrodek wypoczynkowy Wlmen byc ogrodzony 1 calodobowo 
strzezony. Dodatkowo winien posiadac: stolowk~, sal~ telewizyjnlj, 
plac zabaw, miejsce na organizacj~ ogniska oraz sprz~t sportowy (tj. 
rakietki do tenisa stolowego i badmintona, pilki nozne i do gry w 
siatkowk~, skakanki), gry planszowe. 

Promocja turystyczna gminy poprzez: 
- zorganizowanie splywu kajakowego na rzece Wkra dla 80 os6b 

K wota dotacj i 
(w zl) 

w 2017r 

25.000,00 

9.000,00 



- --~ -

mieszkailcow gminy Baboszewo, 
- zapewmeme transportu uczestnikow z nuejsca zbiorki do mlejSCa 
rozpoczycia splywu, 
- zapewnienie kaj akow, 
- zapewmeme opieki ratownikow podczas splywu oraz ubezpieczenia 
uczestnikow, 
- zapewnienie posilku w postaci grilla (3 porcjy grillowe, bulka, napoje 
gor!)ce i zimne) dla wszystkich uczestnikow splywu, 
- wykonanie materialow organizacyjnych oraz promocyjnych (plakaty, 
ulotki) 

RAZEM 34.000,00 

1. Zasady przyznawania dotacji 

Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji zadaiJ publicznych, na ktory rozpisany jest 
konkurs, okreslaj!) przepisy: 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie 
(Dz.U. 2016r, poz. 1817) 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r 0 finansach publicznych (Dz.U. 2016 poz 1870 z pom. zm.) 
uchwaly Nr XXIIIIl48/20 16 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2016r w sprawie 
uchwalenia Rocznego Programu Wspolpracy Gminy Baboszewo z organizacjami 
pozarz!)dowymi oraz innymi podmiotami prowadz!)cymi dzialalnose pozytku publicznego 
na rok 2017. 

1. Podmiotami uprawnionymi do zlozenia oferty S!) dzialaj!)ce w dziedzinie pomocy spolecznej 
i promocji turystycznej organizacje pozarz!)dowe oraz podmioty wymienione w art 3 us!.3 
ustawy 0 dzialalnosci pozytku pubJicznego i 0 wolontariacie, prowadz!)ce dzialalnosc na 
terenie Gminy Baboszewo, posiadaj'lce odpowiednie doswiadczenie i przygotowanie w tym 
zakresie oraz daj!)ce gwarancjy pomyslnej realizacji zadania. 

2. W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nast!)pi w trybie wsparcia wykonania 
zadania 

3. Termin realizacji zadania okresla umowa. Realizacja zadania nie moze rozpocz!)e siy 
wczeSniej niz po podpisaniu umowy. Koszty zwi'lzane z realizacj!) zadania (pokrywane z 
dotacji) mog!) bye ponoszone dopiero po otrzymaniu przez Zleceniobiorcy dotacji. 

4. Wysokosc przyznanej dotacji moze bye nizsza niz wnioskowana w ofercie. 
5. Zleceniobiorca przedstawia przed zawarciem umowy zabezpieczenie ustanawiane w formie 

weksla in blanco wraz z deklaracj'l wekslow'l, a minimalna kwota zabezpieczenia nie moze 
bye mniejsza niz wysokose dofinansowania realizacji zadania publicznego. W przypadku 
nie przedlozenia weksla in blanco wraz z deklaracj'l wekslow'l umowa ze Zleceniobiorc!) 
jest nie wazna. 

6. Rozpatrywane byd!) wy1'lcznie oferty kompletne i prawidlowe, zlozone wedlug 
obowi!)Zuj'lcego wzoru okreslonego w Rozporz!)dzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Spolecznej z dnia 17 sierpnia 2016, w sprawie wzorow ofert i ramowych wzorow umow, 
dotycz'lcych realizacji zadail publicznych oraz wzorow sprawozdail z wykonania tych zadail 
(Dz. U. 2016r poz.l300) w terminie okreslonym w niniejszym ogloszeniu konkursowym 
i zawieraj'lce: szczegolowy zakres zadania publicznego proponowanego do realizacji, termin 
i miejsce real izacj i zadania publicznego, kalkulacjy przewidywanych kosztow realizacji 
zadania publicznego, informacjy 0 wczesniejszej dzialalnosci podmiotu skladaj'lcego oferty 
w zakresie, ktorego dotyczy zadanie publiczne, informacjy 0 posiadanych zasobach 
rzeczowych i kadrowych zapewniaj'lcych wykonanie zadania oraz planowanej wysokosci 
srodkow finansowych na realizacjy danego zadania pochodz'lcych z innych zrodel, 
deklaracjy 0 zamiarze odplatnego lub nieodplatnego wykonania zadania publicznego. 



7. Srodkow pochodz~cych z dotacji nie moma przeznaczye w szczegolnosci na: 
I) zakup nieruchomosci; 
2) rezerwy na pokrycie przyszlych strat lub zobowi~zail; 
3) odsetki z tytulu niezaplaconych zobowi~zan; 
4) wydatki finansowane z innych trode!; 
5) zap!aty kar regulaminowych; 
6) prowadzenie i obs!ugy rachunku bankowego; 

2. Terminy i warunki realizacji zadania 
1. Planowana data rozpoczycia zadania nie moze bye wczesniejsza niz spodziewany termin 
podpisania umowy, planowana data zakonczenia zadania nie moze bye po:i:niejsza niz 
30 listopada 2017r. 
2. Zadanie musi bye realizowane na rzecz mieszkailcow gminy Baboszewo 
3. Wojt Gminy Baboszewo udzielaj~c dotacji celowej zawiera umOWy z organizacj~ 
pozarz~dow~, ktora okrdla w szczegolnosci: 
a) wysokose dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na ktorego realizacjy s~ 

przekazane srodki dotacji; 
b) termin wykorzystania dotacji, nie dluzszy niz do 30 listopada 2017r 
c) termin i sposob rozliczenia udzielonej dotacji oraz term in zwrotu niewykorzystanej czysci 
dotacji celowej. 
4. Wszystkie dokumenty ksiygowe musz~ zostae wystawione i zaplacone do dnia 
zakonczenia zadania. 
5. Przyznane srodki finansowe musz~ bye wydatkowane zgodnie ze zaktualizowanym 
kosztorysem, z!ozonym przed podpisaniem umowy. 
6. Podmioty wybrane w konkursie s~ zobowi~ane do prowadzenia wyodrybnionej 
dokumentacji finansowo-ksiygowej i ewidencji ksiygowej publicznego, zgodnie z zasadami 
wynikaj~cymi z ustawy z dnia 29 wrzdnia 1994r 0 rachunkowosci (Dz.U. 2016 poz. 1047 
z potn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie (Dz.U. 2016r, poz 1817). 

3. Terminy i warunki skladania ofert 
Oferty nalezy sk!adae w terminie do dnia 21.03.2017r w Urzydzie Gminy Baboszewo 
ul. Warszawska 9a 09-130 Baboszewo, w kancelarii og61nej z dopiskiem na kopercie "konkurs ofert 
na wsparcie realizacji zadan z zakresu pozytku w sferze - Pomoc spoleczna/promocja turystyczna 
gminy wsr6d mieszkailc6w Gminy Baboszewo w 2017r - Zadanie Nr .. " 

4. Terminy, tryb, kryteria stosowane przy wyborze ofert 

1. Po uplywie terminu skladania ofert, Wojt Gminy Baboszewo zarz~dzeniem powoluje 
Komisjy Konkursow~. 

2. Komisja Konkursowa opiniuje z!ozone oferty, kt6re przeszly oceny formaln~. 
3. Oceny formalnej ofert dokonuj~ wyznaczeni przez Kierownika Referatu Og6lno

Administracyjnego i Zamowien Publicznych pracownicy. 
4. W otwartym konkursie ofert moze zostae wybrana wiycej niz jedna oferta w ramach jednego 

zadania. 
5. Decyzjy 0 wyborze podmiot6w, kt6re uzyskaj~ dotacjy oraz 0 wysokosci dotacji podejmuje 

W6jt Gminy Baboszewo w formie zarz~dzenia. 
6. Wyb6r oferty nast~pi w terminie do 14 dni od uplywu terminu skladania ofert. 
7. Oferty b"dlf oceniane wedlug nast"pujlfcych kryteri6w: 

a) mozliwosc realizacji zadania przez oferenta (waga kryterium 20%): 
- miejsce realizacji zadania, 
- adresaci objyci zadaniem, 



- cele realizacji zadania publicznego oraz spos6b ich realizacji , 
- harmonogram, 
b) kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji zadania (waga kryterium 25%): 
- calkowity koszt realizacji zadania, 
- racjonalne przeznaczenie srodk6w finansowych na realizacjy zadania, 
c) jakosc wykonania zadania i kwalifikacje osob (waga kryterium 20% ): 
- posiadane zasoby kadrowe, 
- posiadane zasoby rzeczowe, 
d) udzial srodkow finansowych wlasnych lub pochodzqcych z innych zrodel (waga 
kryterium 10%) 
e) wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia wolontariuszy i prac~ spolecznq 
czlonkow (waga kryterium 10%) 
f) dotychczasowe doswiadczenie w realizacji zadan podobnego rodzaju (waga 
kryterium 15%): 
- rzetelnosc i terminowosc oraz spos6b rozliczenia zrealizowanych zadail w latach ubieglych 
Karta indywidualnej oceny oferty stanowi zalqcznik do niniejszego ogloszenia. 

8. Ogloszenie wynik6w konkursu zostanie zamieszczone w Biuletynie Inforrnacji Publicznej 
oraz na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Gminy Baboszewo oraz na stronie intemetowej 
Urzydu Gminy Baboszewo. 

9. 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. 

10. Inforrnacjy 0 uniewaZnieniu otwartego konkursu ofert W6jt Gminy Baboszewo podaje do 
publicznej wiadomosci w spos6b okreslony wart. 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: 

,--- --
Rodzaj zadania 2015 2016 

Pomoc spoleczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
zyciowej oraz wyr6wnywanie szans tych rodzin i os6b, ograniczanie 
marginalizacji i przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu poprzez 

2S.000,OOzl 2S.000,OOzl 
zorganizowanie kolonii letnich z programem terapeutycznym nad 
morzem lub w g6rach dla dzieci i mlodziezy w wieku 8-161at z grup 
ryzyka w oparciu 0 pisemny program zajyc 

Promocja turystyczna 
. . 

splywu gmmy poprzez zorganlzowarue 
9.000,OOzl 9.000,OOzl 

kajakowego na rzece Wkra 

Dodatkowe informacje mo:ina uzyskac w Referacie Ogolno-Administracyjnym i Zamowien 
Publicznych w Urz~dzie Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9a, pok 30 tel. (23) 6611091-92 
wew.40 

mgr Tomasz Sobecki 



Zalqczllik 
do Ogloszenia W6jta 

Gm iny Baboszewo 
zdnia27 1utego 2017r 

Rozstrzygni~cie Konkursu ofert na realizacj~ zadan pOZytku publicznego w Baboszewie 
w dniu .......................................... . 

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

- - - - - - - - - - - --- -

Lp. KRYTERIA OCENY 
MAX. i1os~ lIos~ pkt. 
punkt6w przyznanych 

Mozliwosc realizacji zadania przez oferenta 

1 Miejsce realizacji zadania, 5 

2 Adresaci obj~ci zadaniem 5 

3 Cele realizacji zadania publicznego oraz spos6b ich realizacji 5 

4 Harmonogram 5 

Kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji zadania 

1 Calkowity koszt realizacji zadan ia IS 

2 Racjonalne przeznaczenie srodk6w finansowych na realizacj~ zadania 10 

Jakosc wykonania zadania i kwalifikacje osob 

1 Posiadane zasoby kadrowc 10 

2 Posiadane zasoby rzeczowe 10 

Udzial srodkow finansowych wlasnych lub pochodzl!cych 
z innych zrOdel 

1 
Wysokosc srodk6w wlasnych lub pochodz!)cych z innych ±r6del 

10 
przewidzianych na realizacjy zadania 

Wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia wolontariuszy 
i prac~ spolecznl! czlonkow 

I 
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!)czna ilosc uzyskanych punkt6w 100 

(data i podpis czlonka komisji) 



Rozstrzygni~cie Konkursu ofert na realizacj~ zadan pOZytku publicznego w Baboszewie 
w dniu ...................... . 

ZESTAWIENIE WYNIKOW OCENY I ANALIZY OFERT 

Nazwa zadania: 

---- -
Ip Nr Nazwa organizacji Ocena poszczeg61nych Srednia 

oferty czlonk6w komisji ilos6 

I 2 3 4 5 punkt6w 

Oferta, kt6ra uzyskala najwyzszl) ilos6 punkt6w, zostala przedstawiona przez: 

Srednia ilos6 punkt6w uzyskanych podczas oceny oferty: 

[ --~J 

data i podpis Przewodniczqcaly Komisji Konkursowej 


