
OGLOSZENIE 
W6jta Gminy Baboszewo 

z dnia 28 grudnia 2017 roku 

Zahj.cznik 
do Zarz~dzenia Nr 79/2017 

W6jta Gminy Baboszewo 
z dnia 28 grudnia 2017 r. 

Na podstawie art. 11 ust 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie (t.j. Oz. U. z 2016 r. poz. 1817 z poin. zrn.) Wojt Gminy Baboszewo 

oglasza 

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018 r. 

I. Rodzaj zadania 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wsrod dzieci, mlodziezy i doroslych z terenu gminy 
Baboszewo w zakresie pilki no:i:nej poprzez: 

a) organizowanie treningow, gier i udzialu w zawodach ponadgminnych, 
b) szkolenie sportowe dzieci, mlodziezy i doroslych maj!!ce na celu ksztahowanie ich 

uzdolnien i sprawnosci fizycznej, 
c) uczestnictwo w tumiej ach sportowych dzieci, mlodziezy i doroslych, 
d) prowadzenie rozgrywek ligowych zgodnie z obowi¥uj!!cym terminarzem obsruga 

sydziowska WW. imprez, wyposazenie w niezbydny sprzyt sportowy, 

II. Wysokosci srodkow pubJicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania 

Kwota dotacji w 2018 r. przeznaczona na wsparcie realizacji zadania pn. upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu wsrod dzieci, mlodziezy i doroslych z terenu gminy Baboszewo w zakresie pilki 
noznej-77.000,OO zl. 

III. Zasady przyznawania dotacji 

Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji zadan publicznych, na ktory rozplsany 
jest konkurs, okreslaj!! przepisy: 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie 
(t.j. Oz. U. z2016r. poz. 1817 zpoin. zm.), 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 0 finansach pUblicznych (t.j. Oz. U. z 2017 r. poz. 2077), 
uchwaly Nr XXXV/236/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 24 listopada 2017 r. w 
sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Wspolpracy Gminy Baboszewo z organizacjami 
pozarz!!dowymi oraz innymi podmiotami. prowadz!!cymi dzialalnos6 po:i:ytku publicznego 
na rok 2018". 

1. Podmiotami uprawnionymi do zlozenia oferty S!! dzialaj!!ce w dziedzinie kultury fizycznej 
i sportu organizacje pozarz!!dowe oraz podmioty wymienione w art 3 ustJ ustawy 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, prowadz!!ce dzialalnos6 na terenie 
gminy Baboszewo, posiadaj!!ce odpowiednie doswiadczenie i przygotowanie w tym zakresie 
oraz daj!!ce gwarancjy pomyslnej realizacji zadania. 

2. W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nast@i w trybie wsparcia wykonania 
zadania. 
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3. Wysokosc przyznanej dotacji moze bye nizsza niz wnioskowana w ofercie.Wowczas 
warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu zawartego w ofercie. 

4. Rozpatrywane b~dll wy1llcznie oferty kompletne i prawidlowe, zlozone wedlug 
obowillZujllcego wzoru okreslonego w Rozporzlldzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Spolecznej z dnia 17 sierpnia 2016, w sprawie wzorow ofert i ramowych wzorow umow, 
dotYCZllcych realizacji zadail publicznych oraz wzorow sprawozdail z wykonania tych zadan 
(Dz. U. z 2016r. poz.1300) w terminie okreslonym w niniejszym ogloszeniu konkursowym 
1 zawleraJllce: 

• miejsce realizacji zadania, 
• adresatow obj~tych zadaniem, 
• cele realizacji zadania publicznego oraz sposob ich realizacji, 
• harmonogram zadania, 
• kalkulacj~ przewidywanych kosztow realizacji zadania, 
• informacj~ 0 posiadanych zasobach kadrowych, 
• informacj~ 0 posiadanych zasobach rzeczowych, 
• informacj~ 0 udziale srodkow finansowych wlasnych lub pochodzllcych z innych 

zrodel, 
• informacj~ 0 planowanym wkladzie rzeczowym, osobowym, w tym 0 swiadczeniach 

wolontariuszy i pracy spolecznej czlonkow. 
• informacj~ 0 wczesniejszej dzialalnosci podmiotu skladajllcego ofert~ w zakresie, 

ktorego dotyczy zadanie publiczne. 
• do oferty nalezy dolllCZYC: 

- wydruk komputerowy lub wycillg aktualnej informacji 0 oferencie wpisanym 
do Krajowego Rejestru Slldowego lub aktualny wycillg z innego rejestru blldz 
ewidencji wlasciwej dla formy organizacyjnej oferenta; 
aktualny statut, potwierdzony za zgodnosc z oryginalem przez osoby 
uprawnione do reprezentowania oferenta, 
dokumenty potwierdzajllce upowamienie do dzialania w imieniu oferenta, 
do wniosku mogll bye dolllczone inne za1llczniki, w tym rekomendacje 
opinie 0 oferencie lub 0 realizowanych przez niego programach. 

5. Srodkow pochodzllcych z dotacji nie moma przeznaczye w szczegolnosci na: 
I) zakup nieruchomosci; 
2) rezerwy na pokrycie przyszlych strat lub zobowillZail; 
3) odsetki z tytulu niezaplaconych zobowillZail; 
4) wydatki finansowane z innych trodel; 
5) zaplat~ kar regulaminowych; 
6) prowadzenie i obslug~ rachunku bankowego; 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania 

1. Realizacja zadania nastllpi w2018 roku, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2018. 
2. Zadanie musi bye realizowane na rzecz mieszkailcow gminy Baboszewo. 
3. Oferent przyjmujllcy zlecenie realizacji zadania, zobowillZuje si~ do wykonania zadania w 

zakresie i na zasadach okreslonych w umowie, ktora w szczegolnosci okrdla: 
a) wysokose dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na ktorego realizacj~ 

s~ przekazane srodki dotacji; 
b) termin wykorzystania dotacji, nie dluzszy niz 14 dni od dnia zakonczenia realizacji 

zadania; 
c) termin i sposob rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin ZWfOtu niewykorzystanej 

cz~sci dotacji celowej. 
4. Z dotacji mog~ bye finansowane koszty zwi~ane z realizacj~ zadania poniesione w okresie 
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trwania umowy. 
S. Przyznane srodki finansowe muszll bye wydatkowane zgodnie ze zaktualizowanym 

kosztorysem, zlozonym przed podpisaniem umowy. 
6. Podmioty wybrane w konkursie sll zobowi1lZane do prowadzenia wyodrybnionej 

dokumentacj i finansowo-ksiygowej i ewidencji ksiygowej zadania publicznego, zgodnie 
z zasadami wynikajllcymi z ustawy z dnia 29 wrzeSnia 1 994r. 0 rachunkowosci 
(t.j . Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z p6Zn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o dzialalnosci pozytku publicznegoi 0 wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 
z pom. zrn.). 

7. Podmioty wybrane w konkursie sll zobowi1lZane do zlozenia w terminie 30 dni od dnia 
zakonczenia realizacji zadania publicznego sprawozdania koncowego z wykonania zadania 
publicznego sporzlldzonego wedlug wzoru stanowillcego zalllcznik nr 5 do rozporzlldzenia 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorow 
ofert i ramowych wzorow umow dotyczllcych realizacji zadail publicznych oraz wzorow 
sprawozdail z wykonania tych zadail (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300). 

V. Terminy i warunki skladania ofert 

Oferty nalezy skladae w zamkniytych kopertach w terminie do dnia 19.01.2018 r. w Urzydzie 
Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9a 09-130 Baboszewo, w kancelarii ogolnej z dopiskiem na 
kopercie "Konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadail z zakresu pozytku publicznego w 
obszarze - upowszechniania kultury fizycznej wsrod mieszkailcow gminy Baboszewo w 2018 r. " 
(decyduje data wpisu do urzydu). 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz term in dokonania wyboru ofert 

1. Oferty niekompletne, wypelnione nieprawidlowo albo zlozone na niewlasciwym formularzu 
lub po terminie okreslonym w ogloszeniu konkursowym nie bydll rozpatrywane. 

2. Oferty Sll oceniane pod wzglydem formalnym i merytorycznym przez Komisjy Konkursowll 
powolanll przez Wojta Gminy Baboszewo. 

3. Oferta nie podlega ocenie merytorycznej jezeli zostala odrzucona z powodu nastypujllcych 
blydow formalnych: 

I) zlozenie oferty po terminie, 
2) zlozenie formularza oferty bez wymaganych zalllcznikow, 
3) niewypelnienie wszystkich punktow formularza oferty, 
4) zlozenie oferty w niewlasciwy sposob - niezgodnie z ogloszeniem, np. faksem, 

e-mailem, drogll elektronicznll, 
5) zlozenie oferty na niewlasciwym formularzu, innym niz okreslony w ogloszonym 

konkursie, 
6) zlozenie oferty przez podmiot nie uprawniony, 
7) zlozenie oferty przez organizacjy, ktora wedlug statutu nie prowadzi dzialalnosci 

w dziedzinie objytej konkursem, 
8) zlozenie ofertypodpisanej przez osoby nieupowamione. 

4. W otwartym konkursie ofert moze zostae wybrana wiycej niz jedna oferta w ramach jednego 
zadania. 

5. Decyzjy 0 wyborze podmiotow, ktore uzyskajll dotacjy oraz 0 wysokosci dotacji podejmuje 
Wojt Gminy Baboszewo w formie zarzlldzenia. 

6. Wyb6r oferty nastllPi w terminie do 14 dni po uplywie terminu skladania ofert. 
7. Oferty btrdll oceniane wed lug nasttrPujllcych kryteri6w merytorycznych: 
a) mo:iliwosc realizacji zadania przez oferenta (waga kryterium 20%): 
• miejsce realizacji zadania, 
• adresaci objyci zadaniem, 
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• 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 pochodzllcych z innych zrOdel (waga 

kryterium 10%), 
e) wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia wolontariuszy i pract; spolecznll 

czlonkow (waga kryterium 10%), 
I) dotychczasowe doswiadczenie w realizacji zadan podobnego rodzaju (waga kryterium 

15%): 
• rzetelnos6 i terminowos6 oraz spos6b rozliczenia zrealizowanych zadail w latach ubieglych. 

Karta indywidualnej oceny oferty stano wi za1llcznik do niniejszego ogloszenia. 
8. Ogloszenie wynik6w konkursu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 

oraz na tablicy ogloszeil w siedzibie Urzydu Gminy Baboszewo oraz na stronie internetowej 
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. Informacjy 0 uniewamieniu otwartego konkursu ofert W6jt Gminy Baboszewo podaje 
do publicznej wiadomosci w spos6b okreslony w art. 13 ust.3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie. 

11. Wysokosc dotacji przekazana przez Gmint; Baboszewo na realizacjt; zadania tego 
samego rodzaju w poprzednich latach: 

2016rok 
2017 rok 

44000,00zl 
77 000,00 zl 

Dodatkowe informacje mo:ina uzyskac w Referacie Ogolno-Administracyjnym i Zamowien 
Publicznych w Urzt;dzie Gminy Baboszewo uI. Warszawska 9a, pok. nr 30 
tel. (23) 661-10-91wew. 40. 

WOJT 
jobWi~ 101nQlt 

'ngr Tomasz Sobecki 
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Zal/lcznik 
do Ogloszenia W6jta 

Gminy Baboszewo 
z dnia 28 grudnia 20 17 r. 

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 komisj i ... .............. .............. ............ .... ............ ...... . 

Lp. KRYTERIA OCENY 

Mo:iliwosc realizacji zadania przez oferenta 

1 Miejsce realizacji zadania, 

2 Adresaci objyci zadaniem 

3 Cele realizacj i zadania publ icznego oraz spos6b ich realizacji 

4 Harmonogram 

Kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji zadania 

1 Calkowity koszt realizacj i zadania 

2 Racjonalne przeznaczenie srodk6w finansowych na realizacjy zadania 

Jakosc wykonania zadania i kwalifikacje osob 

1 Posiadane zasoby kadrowe 

2 Posiadane zasoby rzeczowe 

Udzial srodkow finansowych wlasnych lub pochodzl!cych 
z innych zrOdel 

1 
Wysokosc srodk6w wlasnych lub pochodz'lcych z innych Zr6del 
przewidzianych na realizacjy zadania 

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

1 
Wklad osobowy oferenta, w tym swiadczenia wolontariuszy 
i praca spoleczna czlonk6w 

Dotychczasowe doswiadczenie w realizacji zadan podobnego rodzaju 

1 

2 

3 

Rzetelnosc 

Terminowosc 

Spos6b rozliczenia 

L'lczna ilosc uzyskanych punkt6w 

WOJT 
lobed{ \,' l"omMl 

mgr Tomusz Sobecki 

MAX. 
punkt6w 

5 

5 

5 

5 

15 

10 

10 

10 

10 

10 

5 

5 

5 

100 

ilose lIose pkt. 
przyznanych 



Rozstrzygniltcie Konkursu ofert na realizacjlt zadan pOZytku publicznego w Baboszewie 
w dniu ..................... .. 

ZESTA WIENIE WYNIKOW OCENY I ANALIZY OFERT 

Nazwa zadania: 

....... ..................................... ... .... ........ .............................. ........... ........ .............. ........... ......... .. ......... ...... . 

.......................... .. .. ...... ..... ..... .......... .... ........... ...... ..... ............. ............ ... ............ .... .................. ................ 

Lp. Nr Nazwa organizacji Ocena poszczegolnych Srednia 
oferty czlonkow komisji ilosc 

1 2 3 4 5 punktow 

Oferta, ktora uzyskala najwyzszlj ilosc punktow, zostala przedstawiona przez: 

Srednia ilosc punktow uzyskanych podczas oceny oferty: 

LJ 

... ... .......... ............................................................. 
data i podpis Przewodnicz~ca/y Komisj i Konkursowej 

WOJT 
)o\ge<1t~ \OVf\Q'Y\, 

mgr Tomasz Sobecki 


