
Z A R Z I\p ZEN I E NR ORG.OOSO. '1--2019 
WOJTA GMlNY BABOSZEWO 

z dnia 26 lutego 2019 roku 

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadan z zakresu potytku 
publicznego w 2019r. w obszarze pomocy spolecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji tyciowej oraz wyrownywanie szans tych rodzin i osob, ograniczanie 
marginalizacji i przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z poin. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) 
oraz Uchwaly Nr IV7/20 18 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie 
uchwalenia "Rocznego Programu Wspolpracy Gminy Baboszewo z organizacjami pozarz'ldowymi 
oraz innymi podmiotami, prowadz'lcymi dzialalnose pozytku publicznego na rok 2019" zarz'ldzam, 
co nastc;puje: 

§1 
Oglaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadaiJ. z zakresu pozytku publicznego 
w 2019 r. w obszarze pomocy spolecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
zyciowej oraz wyrownywanie szans tych rodzin i osob, ograniczanie marginalizacji 
i przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu. 

§2 
Trese ogloszenia 0 otwartym konkursie ofert stanowi zal'lcznik do niniejszego zarz'ldzenia. 

§3 
Wykonanie Zarz'ldzenia powierza siC; Kierownikowi Referatu Organizacyjnego. 

§4 
Zarz'ldzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania. f 



WOJT 
GMINY BABOSZEWO 

OGLOSZENIE 
Wojta Gminy Baboszewo 
z dnia 26 lutego 2019 roku 

Zal~cznik 

do ZarZljdzenia Nr ORG.0050:::r2019 
W6jta Gminy Baboszewo 

z dni. 26 [utego 2019 r. 

Na podstawie art. I I ust I i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 0 dzialalnosci pozytku 
publieznego i 0 wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) Wojt Gminy Baboszewo 

oglasza 

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania pubJicznego w 2019 r. 

I. Rodzaj zadania 

Pomoe spoleczna, w tym pomoe rodzinom osobom w trudnej sytuaeji zyeiowej 
oraz wyrownywanie szans tyeh rodzin i osob, ograniezanie marginalizacji i przeciwdzialanie 
wykluczeniu spolecznemu poprzez zorganizowanie kolonii letnich z programem terapeutyeznym nad 
morzem dla dzieci i mlodziezy w wieku 8-161at z grup ryzyka w oparciu 0 pisemny program zaj~c. 

Informacje specyfikujllce zadanie: 
1. W ranlach realizat:ji zadania wykonawe~ zobowiqzuje s i ~ do: 

a) zorganizowania kolonii letnieh zgodnie z ustawq z dnia 7 wrzeSnia 1991 r. 0 systemie oswiaty 
(t.j. Dz. U. z 20 18r. poz. 996 z potn. zm.) oraz rozporz,!dzeniem Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 30 marea 20 16r. w sprawie wypoczynku dzieei i mlodziezy (Dz. U. z 2016 r. poz. 452); 

b) zapewnienia kadry wypoczynku, ktorq stanowi,! kierownik wypoczynku, wychowawcy 
wypoczynku, trenerzy, instruktorzy lub inne osoby prowadz'!ce zaj~cia podczas wypoczynku 
zgodnie z programem wypoczynku. Kadra wypoezynku musi spelniac warunki 0 ktorych 
mowa w art. 92p pkt 1-6 ustawy 0 systemie oswiaty. 
Zgodnie z ustawq z dnia 23 lutego 2018r. 0 przeciwdzialaniu zagrozeniom przest~pezosciq 
na tie seksualnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 405 z pom. zm.) w przypadku zatrudniania 
lub podjycia innych form wspolpracy w ramach dzialalnosci zwiqzanej z edukacjq, 
wypoczynkiem, leczeniem maloletnich lub opieka nad nimi praeodawca lub inny organizator 
w zakresie takiej dzialalnosei rna obowiqzek sprawdzenia, ezy dane zatrudnianej 
lub dopuszczonej do pracy osoby sq zamieszczone w Rejestrze Sprawcow Przest~pstw 
na Tie Seksualnym. 

c) zapewnienia pobytu uezestnikow zadania na kolonii przez okres minimum 14 dni; 
d) dokonania naboru uczestnikow zadania przy udziale Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej 

w Baboszewie; 
e) obj~cia dzialaniem co najmniej 30 dzieci z terenu gminy Baboszewo; 
f) zakwaterowania uezestnikow zadania w pokojach 2-5 osobowych wyposazonych w w~zel 

sanitarny (tj. umywalka, we, natryski, biezqca ciepla i zimna woda); 
g) zapewnienia calodziennego wyzywienia uczestnikom zadania - sniadanie, obiad, 

podwieczorek, kolaeja (w pierwszym dniu kolonii - obiad, podwieczorek, kolaeja; 
w ostatnim dniu kolonii - sniadanie i suchy prowiant na podroz); 

h) Przewozu uczestnikow zadania z Baboszewa do miejsea zakwaterowania i z powrotem; 
i) Ubezpieczenia uezestnikow zadania na ezas przewozu oraz na czas pobytu na kolonii; 
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j) Zapewnienia calodobowej opieki medycznej na kolonii; 
k) Zapewnienia ratownika podczas kilpieli morskiej lub na basenie na terenie osrodka zgodnie 

z obowiilzujilcymi przepisami; 
I) Zorganizowania minimum 2 wycieczek autokarowych do rniejsc atrakcyjnych turystycznie; 
m) Zorganizowania kolonii w ogrodzonym i calodobowo strzezonym osrodku wypoczynkowym. 

Osrodek winien posiadac: stolowkC(, plac zabaw oraz sprzC(t sportowy. 

II. Wysokosci srodkow publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania 

K wota dotacji w 2019r. przeznaczona na wsparcie real izacj i zadania pn. 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 8-16 lat z grup ryzyka w oparciu 0 pisemny program zajC(c 
- 30000,00 zl (slownie: trzydziesci tysiycy zlotych). 

III. Zasady przyznawania dotacji 

Zasady przyznawania dotacji na wsparcie real izacj i zadaiJ. publicznych, na ktory rozpisany 
jest konkurs, okreslajil przepisy: 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego 0 wolontariacie 
(t.j. Oz. U. z 2018 r. poz. 450), 

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 0 finansach publicznych (t.j. Oz. U. z 2017 r. poz. 2077), 
uchwaly N r 111712018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 listopada 2018r. 
w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Wspolpracy Gminy Baboszewo 
z organizacjami pozarzi)dowymi oraz innymi podmiotami. prowadzilcymi dzialalnosc 
pozytku publicznego na rok 2019". 

1. Podrniotami uprawnionyrni do zlozenia oferty Sil organizacje pozarzi)dowe oraz podrnioty 
wymienione w art 3 ust.3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, 
prowadzi)ce dzialalnosc statutowil w zakresie pomocy spolecznej lub w zakresie organizacji 
wypoczynku dzieci i mlodziezy, dzialaji)ce na terenie gminy Baboszewo, posiadajilce 
odpowiednie doswiadczenie i przygotowanie w zakresie pornocy spolecznej lub w zakresie 
organizacji wypoczynku dzieci i rnlodziezy oraz daji)ce gwarancjC( pornyslnej realizacji 
zadania. 

2. KopiC( zgloszenia wypoczynku wraz z jego numerem nadanym przez kuratora oswiaty, 
organizator zobowii)zany bydzie dostarczye po ogloszeniu wynikow konkursu w terminie 
wskazanym przez organizatora konkursu, nie pozniej jednak, niz do mornentu podpisania 
umowy. 

3. Do konkursu moze przysli!pie podmiot, wobec ktorego nie toczy siC( zadne postC(powanie 
egzekucyjne. 

4. Oferent rna obowii)zek wniesienia wkladu wlasnego w wysokosci co najmniej 5% 
calkowitego kosztu zadania. 

5. W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nasti)pi w trybie wsparcia wykonania zadania. 
6. Wysokose przyznanej dotacji moze bye nizsza niz wnioskowana w ofercie. Wowczas 

warunkiem zawarcia urnowy jest aktualizacja kosztorysu zawartego w ofercie. 
7. Rozpatrywane bC(di) wyli)cznie oferty kom pletne i prawidlowe, zlozone wedlug 

obowii)zujljcego wzoru okreSlonego w Rozporzi)dzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Spolecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. , w sprawie wzorow ofert i ramowych wzorow umow, 
dotyczi)cych realizacji zadaiJ. publicznych oraz wzorow sprawozdan z wykonania tych zadaiJ. 
(Oz. U. z 2016r. poz.1300) w terminie okreSlonym w niniejszym ogloszeniu konkursowym 
i zawierajilce: 

• miejsce realizacji zadania, 
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• adresat6w obj t;tych zadaniem, 
• eele realizacji zadania publicznego oraz spos6b ich realizacji, 
• harmonogram zadania, 
• kalkulacjt; przewidywanych koszt6w realizacji zadania, 
• informacjt; 0 posiadanych zasobach kadrowych, 
• informacjt; 0 posiadanych zasobach rzeczowych, 
• informacjt; 0 udziale srodk6w finansowych wlasnych lub pochodz~cych z innych 

:lr6del, 
• informacjt; 0 planowanym wkladzie rzeczowym, osobowym, w tym 0 swiadczeniach 

wolontariuszy i pracy spolecznej czlonk6w. 
• informacj t; 0 wczeSniejszej dzialalnosci podmiotu skladaj~cego ofertt; w zakresie, 

kt6rego dotyczy zadanie publiczne. 
• do oferty nalezy dol~czye: 

- wydruk komputerowy lub wyci~g aktualnej informacji 0 oferencie wpisanym 
do Krajowego Rejestru S~dowego lub aktualny wyci~g z innego rejestru b~dz 
ewidencji wlasciwej dla formy organizacyjnej oferenta; 

- aktualny statut, potwierdzony za zgodnose z oryginalem przez osoby 
uprawnione do reprezentowania oferenta, 

- dokumenty potwierdzaj ~ce upowatnienie do dzialania w imieniu oferenta, 
- do wniosku mog~ bye dol~czone inne zal~czniki , w tym rekomendaeje 

i opinie 0 oferencie lub 0 realizowanyeh przez niego programaeh. 
8. Srodki poehodz~ee z dataeji moga bye wykorzystane w szezeg6lnosei na: 

I) wyzywienie; 
2) zakwaterowanie; 
3) dow6z uczestnik6w wypoczynku; 
4) koszty realizacji programu kulturalno-oswiatowego, sportowo-rekreacyjnego, 

turystycznego, edukacyjnego; 
5) koszty ubezpieczenia; 
6) koszty wyposatenia dla dzieci, kt6re bt;d~ tego wymagae, niezbt;dnego 

do funkejonowania na wypoezynku (odziez, obuwie, srodki do osobistej higieny itp.); 
7) wynagrodzenie personelu pedagogieznego i obslugowego. 

9. Srodk6w poehodz~cyeh z dotaeji nie mozna przeznaezye w szezeg6lnosei na: 
I) zakup nieruehomosei; 
2) rezerwy na pokryeie przyszlyeh strat lub zobowi¥aIl; 
3) odsetki z tytulu niezaplaeonyeh zobowi~zan; 
4) wydatki finansowane z innyeh Zr6del; 
5) zaplatt; kar regulaminowyeh; 
6) prowadzenie i obslugt; raehunku bankowego; 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania 

1. Realizaeja zadania nast~pi w 2019 roku, tj. od dnia podpisania umowy 
do dnia 30 wrzesnia 2019 r. 

2. Zadanie musi bye reali zowane na l'zeez mieszkane6w gminy Baboszewo i/lub uczni6w szk61 
dla kt6rych Gmina Baboszewo jest organem prowadz~cym. 

3. Oferent przyj muj~ey zleeenie realizaeji zadania, zobowi~zuj e sit; do wykonania zadania 
w zakresie i na zasadaeh okreSlonyeh w umowie, kt6ra w szezeg6lnosei okresla: 

a) wysokose dotaeji, eel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na kt6rego realizaej t; 
s~ przekazane srodki dotaeji ; 

b) termin wykorzystania dotacji, nie dluzszy niz 14 dni od dnia zakonezenia realizaeji 
zadania; 
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c) terrnin i sposob rozliczenia udzielonej dotacji oraz terrnin zwrotu niewykorzystanej 
czysci dotacji celowej. 

4. Z dotacji mog,! bye finansowane koszty zwi,!zane z realizacj,! zadania poniesione w okresie 
trwania umowy. 

5. Przyznane srodki finansowe musz'! bye wydatkowane zgodnie ze zaktualizowanym 
kosztorysem, zlozonym przed podpisaniem umowy. 

6. Podmioty wybrane w konkursie S,! zobowi,!zane do prowadzenia wyodrybnionej 
dokumentacji finansowo-ksiygowej i ewidencji ksiygowej zadania pubiicznego, zgodnie 
z zasadami wynikaj,!cymi z ustawy z dnia 29 wrzeSnia 1994r. 0 rachunkowosci 
(t.j. Oz. U. z 2018 r. poz. 395) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie (t.j. Oz. U. z 2018 r. poz. 450). 

7. Podmioty wybrane w konkursie s,! zobowi,!zane do zlozenia w terrninie 30 dni od dnia 
zakonczenia realizacji zadania publicznego sprawozdania koncowego z wykonania zadania 
publicznego sporz,!dzonego wedlug wzoru stanowi,!cego zal,!cznik nr 5 do rozporZ'ldzenia 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorow 
ofert i ramowych wzorow urnow dotycz'!cych reaiizacji zadan publicznych oraz wzorow 
sprawozdan z wykonania tych zadan (Oz. U. z 2016 r. poz. 1300). 

8. Nie dopuszcza siy pobierania oplat od adresatow zadania. 
9. Praca wolontariuszy stanowi wklad osobowy organizacji i powinna bye ujyta w ofercie -

wycena pracy wolontariuszy moze stanowie finansowy wklad wlasny organizacji. InfOlmacjy 
o sposobie wyceny naieZy uwzglydnic w dziale IVI2 oferty. 

V. Terminy i warunki skladania ofert 

I. Oferty mozna skladae w zamkniytych kopertach z dopiskiem na kopercie "Konkurs ofert 
na wsparcie realizacji zadania publicznego w 20 19 r. w obszarze pomocy spolecznej -
kolonie" osobiscie w kancelarii ogolnej lub przeslae na adres: Urz'!d Gminy Baboszewo 
ul. Warszawska 9a 09-130 Baboszewo w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 19.03.2019 r. (decyduje data wplywu do urz-:du). 

2. Oferty nie pod\egajl\ uzupe\nieniu ani korekcie. 

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

1. Oferty niekompietne, wypelnione nieprawidlowo albo zlozone na niewlasciwym forrnularzu 
lub po terrninie okreSlonym w ogloszeniu konkursowym nie byd,! rozpatrywane. 

2. Oferty slj oceniane pod wzglydem forrnalnym i merytorycznym przez Komisjy Konkursowlj 
powolanlj przez Wojta Gminy Baboszewo. 

3. Oferta nie podlega ocenie merytorycznej jezeli zostala odrzucona z powodu nastypujljcych 
blydow forrnalnych: 

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

e-mailem, droglj eiektronicznlj, 
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 oferty podpisanej przez osoby nieupowamione, 
9) zlozenie oferty, w ktorej wysokosci srodkow pubiicznych przeznaczonych na wsparcie 

realizacji zadania przekracza kwoty wskazan,! w ogloszeniu konkursowym, 
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10) zlozenie oferty, w kt6rej wysokosc srodk6w finansowych oferenta przeznaczonych na 
realizacje; zadania be;dzie zaplanowana ponizej poziomu wkladu w1asnego 
wymaganego w ogloszeniu konkursowym. 

4. W otwartym konkursie ofert moze zostac wybrana wie;cej niz jedna oferta w ramachjednego 
zadania. 

5. Decyzje; 0 wyborze podmiot6w, kt6re uzyskajfj dotacje; oraz 0 wysokosci dotacji podejmuje 
W6jt Gminy Baboszewo w formie zarzfjdzenia. 

6. Wyb6r oferty nastfjpi w terminie do 14 dni po uplywie terminu skladania ofert. 
7. Oferty b"dq oceniane wedlug nast"pujllcych kryteriow merytorycznych: 

a) mozliwosc realizacji zadania przez oferenta (waga kryterium 20%): 
• miejsce reali zacji zadania, 
• adresaci obje;ci zadaniem, 
• cele realizacji zadania publicznego oraz spos6b ich realizacji, 
• harmonogram, 

b) kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji zadania (waga kryterium 25%): 
• ca1kowity koszt realizacji zadania, 
• racjonalne przeznaczenie srodk6w finansowych na realizacje; 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 prac" spolecznll 
czlonkow (waga kryterium 10%), 

f) dotychczasowe doswiadczenie w realizacji zadan podobnego rodzaju (waga 
kryterium 15%): 

• rzetelnosc i terminowosc oraz spos6b rozliczenia zrealizowanych zadali 
w latach ubieg1ych. 

Karta indywidualnej oceny oferty stanowi zalfjcznik do niniejszego ogloszenia. 
8. Ogloszenie wynik6w konkursu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 

oraz na tablicy ogloszen w siedzibie Urze;du Gminy Baboszewo oraz na stronie intemetowej 
Urze;du Gminy Baboszewo. 

9. W6jt Gminy Baboszewo uniewa:tnia otwarty konkurs ofert, jezeli : 
• nie zlozono zadnej oferty; 
• zadna ze zlozonych ofert nie spelnia wymog6w zawartych w ogloszeniu, 

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

10. Informacje; 0 uniewaznieniu 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 Gmine; Baboszewo na realizacje; zadania tego samego 
rodzaju w poprzednich latach: 

2017 rok 
2018 rok 

25000,00zl 
25000,00 zl 

Dodatkowe informacje mozna uzyskac w Referacie Organizacyjnym w Urz"dzie Gminy 
Baboszewo ul. Warszawska 9a, pok. nr 3 tel. (23) 661-10-91wew. 13. Pracownicy udzielajllc 
informacji, nie dokonujq oceny formalnej i merytorycznej. 
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Zat~cznik 

do Ogloszenia W6jta 
Gminy Baboszewo 

z dnia 26 1utego 2019 r. 

Rozstrzygnit,cie Konkursu ofert na realizacjt; zadan pOZytku publicznego w Baboszewie 
w dniu .......................................... . 

Karta indywidualnej oceny oferty 
Nazwa wlasna zadania: ... . .. .. . ..... . . .. . .. . .. . .......... .. .. . .... .. .. . .. ... . ... .. .. . ....... .. ... . ....... . ... . ... . 

Nr oferty ........ ...... . 
Imiy i nazwisko czlonka komisji .. ......... .. .. .... ........................... ... ......... ......... ... .... .. ............... ......... .... .. .. . 

Lp. KRYTERIA OCENY 
MAX. Hose 1I0se pkt. 
punkt6w przyznanych 

Mozliwosc realizacji zadania przez oferenta 

I Miejsce realizacji zadania 5 

2 Adresaci obj,ci zadaniem 5 

3 Cele realizacji zadania publicznego oraz spos6b ich realizacj i 5 

4 Hannonogram 5 

Kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji zadania 

I Calkowity koszt realizacji zadania 15 

2 Racjonalne przeznaczenie srodk6w finansowych na realizacj" zadania 10 

Jakosc wykonania zadania i kwaliiIkacje osob 

I Posiadane zasoby kadrowe 10 

2 Posiadane zasoby rzeczowe 10 

Udzial srodkow finansowych wlasnych lub pochodzllcych 
z innych zrodel 

1 
Wysokosc srodk6w wlasnych lub pochodzqcych z innych :lr6del 

10 przewidzianych na realizacjy zadania 

Wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia wolontariuszy 
i pract; spolecznll czlonk6w 

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 

Lqczna ilosc uzyskanych punkt6w 100 

(data i podpis czlonka komisji) 


