
ZARZ1\DZENIE NR ~?v/2018 
WOlTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 15 marca 2018 roku 

w sprawie ogfoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcic realizacji zadan z zakresu pozytku 
publicznego \II 2018 r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wsrod micszkailc6w gminy 
Baboszewo w zakresie ko!arSlwa. 

Na podstawie 3 11. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samoI"Uldzie gminnym 
(t.j. Oz. U. z 2017 r. poz. 1875 z pozn. ZITI.) oraz art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ustaw), z dnia 24 kwietnia 
2003 r. 0 dzialalnosci po:tytku publicznego i 0 wolontari acie (t.j. Dz. U. z 20 18 r. poz. 450) oraz 
Uchwaly Nr XXXV/23 6/2 017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 24 li stopada 2017 1'. 

W sprawie uchwalenia " Rocznego Programu Wspolpracy Gminy Baboszewo Z organizacjami 
pozarzeJdowymi oraz innymi podmiotami, prowadZ4cymi dzialalnosc pozytku publicznego 
na rok 2018" zarUJdzam, co nast«;puje: 

§I 
Oglaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie real izacji zadal; z zakresu pozytku publicznego 
w 2018 r. w obszarze - upowszechniania kultury fi zycznej wsrod mieszkallc6w gminy Baboszewo 
w zakresie kolarstw8. 

§2 
TreSc ogloszenia 0 otwartym konkursie ofert stanowi zali.J:cznik do niniejszego zarz<}dzenia. 

§3 
Wykonanie ZarUJdzenia powierza si«; Sekretarzowi Gminy. 

§4 
Zarz<}dzenie wc hodzi w zycie z dniem podpisania. 

WOJT 
Jobec,&(, jp~ 

mgr Tomasz SobeckI 



OGLOSZENIE 
Wojta Gminy Baboszewo 

z dnia 15 marca 2018 roku 

Zal~cznik 

do ZarLqdzcnia Nr 4l/2018 
W6jla Gminy Baboszewo 

z dnia 15 merca 20 I H r. 

Na podstawie art. I I ust I i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie (Lj. Oz. U. z 2018 r. poz. 450) W6j t Gminy Baboszewo 

oglasza 

otwarty kOllku rs ofert na wsparc ie real izacji zadania publicznego w 2018 r. 

I. Rodzaj zadania 

Upowszechn ianie kul tury fizycznej i sportu wsr6d dzieci, mlodziezy i doroslych z terenu gminy 
Baboszewo w zakresie kolarslwa poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy sportowej 
o v.rysokiej randze Miifdzynarodowego Wyscigu Kolarskiego 0 Memorial Andrzeja 
Trochanowskiego. 

II . Wysokosci srodk6w puhlicznych pr.lcznaczonych na wsparcic rcalizacji zadania 

Kwota dotacji w 20 18 r. przeznaczona na wsparcie real izacj i zadania pn. upowszeehnianie kul tury 
fizycznej i sportu wsr6d dzicci , mlodziezy i doroslyeh z terenu gminy Baboszewo w zakres ie 
kolarstwa - 8 000,00 zl (slownie: osiem tysiycy zlotych). 

III. Zasady przyznawa nia dotacji 

Zasady przyznawania dotacj i na wsparcie real izacji zadafl publieznych, na kt6ry rozplsany 
jest ko nkurs, okreslajq przepisy: 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 \\'o lontariae ie 
(t j . Dz. U. z 2018 r. poz.450), 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 fi nansach publicznych (t.j. Oz. U. z 2017 r. poz. 2077), 
uchwaly Nr XXXV/236/20 17 Rady Gminy Baboszewo z dnia 241istopada 2017 r. w sprawie 
uchwalenia "Roczl1cgo Programu Wsp61pracy Gminy Baboszewo z organizacjami 
pozarliJdowymi oraz innymi podmiotami . prowadZ<!cymi dzialalnosc pozytku publicznego 
narok 20 18". 

I. Podmiotami uprawnionymi do zlozenia oferty s,! dzialajqce w dzicdzin ie kultury fizycznej 
i sportu organizacjc pozal'Z<}dowe oraz podmioty wymienione w art 3 ust.3 ustawy 
o dzialalnosc i pozytku publicznego i 0 wolontariacie, prowadl'lce dzialalnosc na terenie 
gminy Baboszewo, posiadaj ,!ce odpowiednie doswiadczenie i przygotowanie w tym zakresie 
oraz dajqce gwaranejy pomyslnej rea li zacji 7.3dania. 

2. Ofcrent ma obowi'lzek wnjesienia wkladu wlasnego w wysokoSci co najmniej 20 % 
calkowitego kosztu zadania. Wklad wlasny moze miee fonny wkladu finansowego 
i niefinansowego. Wklad niefi nansowy moze stanowic 10 % wymaganego wkladu wlasnego 
oferenta. 

3. W przypadku wybot'u oferty, realizacja zadania nast~pi w trybie wsparc ia wykonania zadania. 
4. Wysokosc przyznancj dotacji moze bye nizsza niz wl1ioskowana w oferci~. W6wezas 
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warunkiem zawarc ia umowy jest aktualizacja kosztorysu zawartego w oferc ie. 
5. Rozpatrywane b~dZJ wyiijcznie oferty kompletne i prawidlowe. zlozone wed lug 

obowiijzujijccgo wzoru okreslonego w RozpofZ'ldzeniu Ministra Rodziny, Pracy i PoJityki 
Spolecznej z dnia 17 sierpnia 2016, w sprawie wzorow ofert i ramowych wzorow umow, 
dotycz'lcych realizacj i zadati publicznych oraz wzorow sprawozdati z wykonania tych zadaJl 
(Dz. U. z 2016 r. poz.1 300) w terminie okrdlonym w niniejszym ogloszeniu konkursowym 
i zawieraHce: 

• miej sce rcalizacji zadania, 
• adresat6w obj~tych zadaniem. 
• cele realizacj i zadania publicznego oraz sposob ich realizacj i, 
• hamlonogram zadania, 
• kalkulacj cr przewidywanych kosztow realizacji zadania, 
• inforl11acj~ 0 posiadanych zasobach kadrowych, 
• inforl11acj~ 0 posiadanych zasobach rzeczowych, 
• infonnacj ~ 0 udziale srodkow finansowych wlasnych lub pochodzqcych z innych 

zTodel, 
• infonnacj~ 0 planowanym wkladzie rzeczowym, osobov,rym, w tym 0 swiadczeniach 

wolontariuszy i pTacy spolecznej czlonk6w. 
• informacjc; 0 wczesniejszej dzialalnosci podmiotu skladajqcego oferter w zakresie, 

kt6rego dotyczy zadanie publiezne. 
• do oferty nalety dolqczye: 

wydruk komputerowy lub \vyci'lg aktualnej informacji 0 oferencie wpisanym 
do Krajowego Rejestru Sqdowego lub aktualny wyc i'lg z innego rejestru bqd t 
ewidencji wlasc iwej dla form y organizacyjnej oferenta; 

- aktualny statut, potwierdzony za zgodnose z orygillalem przez osoby 
uprawnione do reprezentowania ofe renta, 
dokumenty potwierdzajqce upowain ienie do dzialania w imieniu oferenta, 
do wniosku mogq bye dolqczone inne zal'lczniki , w tym rekomendacje i opinie 
o ofercncie lub 0 realizowanych przez niego programach. 

6. Srodkow pOcllOd Z<}cych z dotacji nie mQi na przeznaczye w szczeg61nosci na: 
I) zakup nieruchomosci; 
2) rezerwy lla pokrycie przyszlyeh slrat lub zobowiqz3Il ; 
3) odsetki z tytulu niezaplaconych zobowiqzan; 
4) wydatki finansowane z innych i.r6del; 
5) zaplal~ kar regulaminowych; 
6) prowadzenie i obslug~ rachunku bankowego; 

IV. Tcrminy i wa ru nki rcal izacji zadania 

1. Realizacja zadania nastqpi w 20 18 roku, tj . od dnia podpisania UIllOWY 
do dnia 30 czerwca 2018 T .. 

2. Zadanie musi bye realizowane m.in. na rzccz mieszkatic6w gminy Baboszewo. 
3. Oferent przyjmuj (}cy zlecenie realizacji 7.adania, zobowiqzuje sity do wykonania zadania 

w zakresie i l1a zasadach okreSlonych w umowie, ktora w szczeg61nosci okreSla: 
a) wysokose dOlacji, eel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na kt6rego realizacjty 

S'l przekazane srodki dotacji ; 
b) termin wykorzystania dotacj i, nie dluzszy nii': 14 dni od dnia zakonczenia realizacji 

zadania; 
c) te rm in i spos6b rozliczenia udzielollcj dotacj i oraz tcrmi n zwrOlu niewykorzystanej 

czcrsci dotacji ce lowej. 
4. Z dotacj i mogq bye fi no.ll sowo.ne kOSZlY zwiqzu nc z reali zacjq zndnni n ponies ionc W okrcs ie 
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trwania umowy. 
5. Przyznane srodki finansowe musz'} bye wydatkowane zgodnie ze zaktualizowanym 

kosztorysem, zlozonym przed podpisaniem umoW)'. 
6. Podmioty wybrane w konkursie s'} zobowi'lzane do prowadzenia \\'yodrybnionej 

dokumentacji finansowo-ksiygowej i ewidencji ksiygowej zadania publicznego, zgodnie 
z zasadami wynikaj<}cymi z ustawy z dnia 29 wrzeSnia 1994 r. 0 rachunkowosci 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450). 

7. Podmioty wybrane w konkursie s'l zobowi'}zane do zlozenia w terminie 30 dni od dnia 
zakOllczenia realizacji zadania publicznego sprawozdania koncowego z wykonania zadania 
publicznego sporz,}dzonego wed lug wzoru stanowi'lcego zal'lcznik nr 5 do rozporz'}dzenia 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorow 
ofert i ramowych wzorow umow dotycz'lcych realizacji zadan publicznych oraz wzorow 
sprawozdan z wykonania tych zadan (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300). 

V. Terminy i warunki skJadania ofert 

Oferty nalezy skladae w zamkniytych kopertach w terminie do dnia 06.04.2018 r. w Urzydzie Gminy 
Baboszewo ul. Warszawska 9a 09-130 Baboszewo, w kancelarii og6lnej z dopiskiem na kopercie 
"Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018 r. w obszarze upowszechniania 
kultury fi zycznej wsr6d mieszkat'lc6w gminy Baboszewo w 2018 r. w zakresie kolarstwa" (decyduje 
data wplywu do urz~du). 

vr. Tryb i kryteria stosowane przy wybor.le ofert oraz termin dokonania wyboru ofert 

1. Oferty niekompletne, wypelnione nieprawidlowo albo zlozone na niewlasciwym formularzu 
lub po terminie okreSlonym w ogloszeniu konkursowym nie bC;d'} rozpatrywane. 

2. Oferty s'} oceniane pod wzglydem formalnym i merytorycznym przez Komisj« Konkursow'l 
powolanq przez W6jta Gminy Baboszewo. 

3. Oferta nie podJega ocenie merytorycznej jei:eli zostala odrzucona z powodu nastcypuj,}cych 
blyd6w formalnych: 

1) zlozenie oferty po tenninie, 
2) zlozenie formularza oferty bez wymaganych zal'l,cznik6w, 
3) niewypelnienie wszystkich punkt6w formularza oferty, 
4) zlozenie oferty w niewlasciwy sposob - niezgodnie z ogloszeniem, np. faksem, 

e-mai lem, drog'} elektrol1icZl1'1" 
5) zlozenie oferty na niewlasciwym formu larzu, innym niz okreslony w ogloszonym 

konkursie, 
6) zlozenie oferty przez podmiot nie uprawniony, 
7) zlozellie oferty przez orgallizacjy, kt6ra wedlug statutu nie prowadzi dzialalnosci 

w dziedzinie objytej konkursem, 
8) zlozcnie oferty podpisanej przez osoby nieupowaznione, 
9) zlozenie ofel1y, w kt6rej wysokosci srodk6w publicznych przeznaczonych na wsparcie 

realizacji zadallia przekracza kwoty wskazan'} w ogloszelliu konkursowym, 
10) zlozenie oferty, w kt6rej wysokose srodk6w fi nansowych oferenta przeznaczonych na 

realizacj~ zadania bydzie zaplanowana ponizej poziomu wkladu wlasnego 
wymaganego W ogloszeniu konkursowym. 

4. W otwartym konkursie ofert moze zostae wybrana wi9cej nii: jedna oferta w ramach jednego 
zadania. 

S. Decyzj~ 0 wyborze podmiot6w, kt6re uzyskajq dotacj9 oraz 0 wysokosci dotacji podcjmuje 
W6jt Gminy Baboszewo w formie zarz'}dzenia. 

6. Wybor oferty nastqpi w tcrminie do 14 dni po uplywie terminu skladania orert . 
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7. Oferty b~dq oceniane wedlug nast~pujl}cych kryteriow merytorycznych: 
a) mozliwosc realizacji zadania prLcz ofcrenta (waga kryterium 20%): 

• miejsee realizaej i zadania, 
• adresaei obj~ei zadaniem, 
• eele realizaeji zadania publieznego oraz sposob ieh realizaeji, 
• harmonogram, 

b) kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji zadania (waga kryterium 25%): 
• ealkowity koszt realizaeji zadania, 
• racjonalne przeznaezenie srodkow finansowyeh na realizacjy zadania, 

c) jakosc wykonania zadania i kwalifikacje osob (waga kryterium 20%): 
• posiadane zasoby kadrowe, 
• posiadane zasoby rLeczowe, 

d) udzial srodkow finansowych wlasnych lub pochodzl}cych Z innych :irodcl (waga 
krytcrium 10%), 

e) wkJad rzeczowy, osobowy, w tym s\\'iadczcnia wolonta riuszy i prac~ spolecznq 
czlonkow (waga kryterium 10%). 

t) dotychczasowe doswiadczenic w realizacji zadan podobncgo rodzaju (waga 
krytcrium 15%): 

• rzetelnosc i terminowosc oraz sposob rozliczenia zrealizowanych zadan 
w latach ubieglych. 

Karta indywidualnej oeeny oferty stano\vi zalCJeznik do niniejszego ogloszenia. 
8. Ogloszenie wynikow konkursu zostanie zamieszczone w Biuletynie lnfomlacji Publicznej 

oraz na tabliey ogloszen w siedzibie Urzydu Gminy Baboszewo oraz na stronie internetowej 
Urzydu Gminy Baboszewo. 

9. W6jt Gminy Baboszewo uniewaznia otwarty konkurs ofert, jezeli: 
• nie zlozono iadnej oferty; 
• iadna ze zlozonych ofert nie spelnia wymog6w zawartych w ogloszeniu, 

o kt6rym mowa wart . 13 ust. 2 ustawy z doia 24 kwietnia 2003r 0 dzialalnosci 
pozytku publicznego i 0 wolontariacie. 

10.lnformacjy 0 uniewaznieniu otwartego konkursu ofert W6j t Gminy Baboszewo podaje 
do publicznej wiadomosci w spos6b okreslony wart. I3 ust.3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie. 

I I. Wysokosc dotacji przckazana przez Gmin~ Baboszewo na reaiizacj/f zadania tego 
samcgo rodzaju w poprzednich latach: 

2016 rok 
2017 rok 

0,00 zl 
20000,00 zl 

Dodatkowc informacje mozna uzyskac w Referacie Ogolno-Administracyjnym i Zam6wicri 
Publicznych w Urz/fdzie Gminy Baboszcwo ul. Warszawska 9a, pok. nr 30 
tel. (23) 661-10-91wew. 40, 
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ZallJcznik 
do Ogloszcnia W6jta 

Gminy Ilaooszewo 
z dnia 15 marca 20 18 r. 

Rozstrzygni~cie Konkursu of crt na rcalizacj~ zadan pozytku publiczncgo w Baboszcwie 
\\' dniu .......................................... . 

Karta indywidualncj occny ofcrty 
Naz\va \vlasna zadania: ...........................•••...........••.......... •• ...... 
............ .................................................................. ... .. .......... .. ......................... 
Nr oferty .............. . 
1 .. . k 1 k k ... 
nl1~ I naZ\I{I S '0 cz on a omI Sjl. ................................................................... ........................................ . 

Lp. KRYTERIA OCENY MAX. ilo~c Hose pkt. 
punktow przyznanych 

Mozliwosc realizacji z~ldania przez ofcrenta 

1 Miejsce realizacj i zadania, 5 

2 Adresaci obj~c i 7..adan iem 5 I 
, Cele real izacji zadania publicznego oraz spos6b ich rea lizacji 5 I > 

4 Harmonogram 5 

Kil lkulacja przcwidywanych koszt6w realizacji zadania 

1 Calkowity koszt rea lizacji zadania IS 

2 Racjonalne przeznaczenie srodk6w finansowych na realizacjl( zadan ia 10 

Jakosc wykonania zadania i kwalifikacjc osob 

1 Posiadane zasoby kadrowe 10 

2 Posiadane zasoby rzeczowe 10 

Udzial srodk6w finan sowych wlasnych lub pochodzllcych 
z innych hadel 

I 
Wysokosc srodk6w wlasnych lub pochodzqcych z innych zrodei 

10 
przewidzianych na realizacj<r zadania 

Wklad rzcczowy, osobowy, w tym swiadczcnia wolontilriuszy 
i prac~ spolecznq czlonk6w 

I 
Wklad osobow)' ofcrcnta, \V tym swiadczenia wolontari uszy 

10 i praca spoleczna czlonkow 

Dotychczasowc doswilldczcnie w realizacji z~ldi'n podobnego rodzaju 

I Rzetelnosc 5 

2 Terminowosc 5 
, 

Sposob rozliczenia 5 > 

L'!czna ilose uzyskanych punktow 100 

(dnln i podpis czlonkn komisji) 


