
Z A R Z 1\ D ZEN I E NR ORG.ooso. 1Q2019 
WOJTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 28 lutego 2019 roku 

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadaiI z zakresu pozytku 
publicznego w 2019 r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wsr6d mieszkaiIc6w gminy 
Baboszewo w zakresie strefy sportowo-rekreacyjnej. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z p6in. zm.) oraz art. II ust. I 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 z p6in. 
zm.) oraz Uchwaly Nr II17/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 listopada 2018r. 
w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Wsp6/pracy Gminy Baboszewo z organizacjami 
pozarz,!dowymi oraz innymi podmiotami, prowadz'!cymi dzialalnose pozytku publicznego 
na rok 2019" zarz'!dzam, co nastt;puje: 

§1 
Oglaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadaiI z zakresu pozytku publicznego 
w 2019 r. w obszarze - upowszechniania kultury fizycznej wsr6d mieszkaiIc6w gminy Baboszewo 
w zakresie strefy sportowo-rekreacyjnej poprzez zorganizowanie i zapewnienie aktywnosci ruchowej 
i sportowej dla najm/odszych dzieci. 

§2 
Trese ogloszenia 0 otwartym konkursie ofert stanowi zal,!cznik do niniejszego zarz,!dzenia. 

§3 
Wykonanie ZarZ!jdzenia powierza sit; Kierownikowi Referatu Organizacyjnego. 

§4 
Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
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WOJT 
GMINY BABOSZEWO 

OGLOSZENIE 
Wojta Gminy Baboszewo 
z dnia 28 lutego 2019 roku 

Zal,!~znik 
do Zarz~dzen ia Nr ORG.00SO:t<!2019 

W6jta Gm iny Baboszewo 
z dnia 28 lutego 2019 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 (t.j. Oz. U. z 2018 r. poz. 450) W6jt Gminy Baboszewo 

oglasza 

otwarly konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 r. 

I. Rodzaj zadania 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wsr6d dzieci, mlodziezy z terenu gminy Baboszewo 
w zakresie strefy sportowo-rekreacyjnej poprzez zorganizowanie i zapewnienie aktywnosci ruchowej 
i sportowej dla najmlodszych dzieci. 

II. Wysokosci srodk6w publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania 

Kwota dotacji w 2019 r. przeznaczona na wsparcie realizacji zadania pn. upowszechnianie kultury 
tizycznej i sportu wsr6d dzieci, mlodziezy i doroslych z terenu gminy Baboszewo w zakresie strefY 
sportowo-rekreacyjnej - 10 000,00 zl (slownie: dziesiyc tysiycy zlotych). 

III. Zasady przyznawania dotacji 

Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji zadail publicznych, na kt6ry rozplsany 
jest konkurs, okreslaj~ przepisy: 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie 
(t.j. Oz. U. z 2018 r. poz. 450), 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (t.j . Oz. U. z 2017 r. poz. 2077), 
uchwaly Nr III7I2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie 
uchwalenia "Rocznego Programu Wsp61pracy Gminy Baboszewo z organizacjami 
pozarz~dowymi oraz innymi podmiotami. prowadz~cymi dzialalnosc pozytku 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 dzialalnosc na terenie 
gminy Baboszewo, posiadaj~ce odpowiednie doswiadczenie i przygotowanie w tym zakresie 
oraz daj~ce gwarancjy pomyslnej realizacji zadania. 

2. Oferent rna obowi~ek wniesienia wkladu wlasnego w wysokosci co najmniej 5% 
calkowitego kosztu zadania. Wklad wlasny moze miec formy wkladu finansowego 
i niefinansowego. 

3. W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nast~pi w trybie wsparcia wykonania zadania. 
4. Wysokosc przyznanej dotacji moze byc nizsza niz wnioskowana w ofercie. W6wczas 

warunkiem zawarcia umowy jest aktualizacja kosztorysu zawartego w ofercie. 
5. Rozpatrywane byd~ wyl~cznie oferty kompletne i prawidlowe, zlozone wedlug 
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obowi,!zuj,!eego wzoru okreSlonego w Rozporz,!dzeniu Ministra Rodziny, Praey i Polityki 
Spoleeznej z dnia 17 sierpnia 2016, w sprawie wzorow ofert i ramowyeh wzorow umow, 
dotyez'!eyeh realizaeji zadan publieznyeh oraz wzorow sprawozdan z wykonania tyeh zadan 
(Dz. U. z 2016 r. poz.1300) w terminie okreslonym w niniejszym ogloszeniu konkursowym 
. . . 
1 zawleraHee: 

• miejsee realizaeji zadania, 
• adresatow objytyeh zadaniem, 
• eele realizaeji zadania publieznego oraz sposob ieh realizaeji, 
• harrnonogram zadania, 
• kalkulaejy przewidywanyeh kosztow realizaeji zadania, 
• informaejy 0 posiadanyeh zasobaeh kadrowyeh, 
• informaejy 0 posiadanyeh zasobaeh rzeezowyeh, 
• informaejy 0 udziale srodkow finansowyeh wlasnyeh lub poehodz,!eyeh z innyeh 

:lrodel, 
• informaejy 0 planowanym wkladzie rzeezowym, osobowym, w tym 0 swiadezeniaeh 

wolontariuszy i praey spoleeznej ezlonkow. 
• informaejy 0 wezesniejszej dzialalnosei podmiotu skladaj,!eego oferty w zakresie, 

ktorego dotyezy zadanie publiezne. 
• do oferty nalezy dol,!ezye: 

- wydruk komputerowy lub wyei,!g aktualnej informaeji 0 ofereneie wpisanym 
do Krajowego Rejestru S,!dowego lub aktualny wyei,!g z innego rejestru b,!dz 
ewideneji wlaseiwej dla formy organizaeyjnej oferenta; 

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

- dokumenty potwierdzaj,!ee upowaZnienie do dzialania w imieniu oferenta, 
- do wniosku mog,! bye dol,!ezone inne zal,!ezniki, w tym rekomendaeje i opinie 

o ofereneie lub 0 realizowanyeh przez niego programaeh. 
6. Srodkow poehodz,!eyeh z dotaeji nie mozna przeznaezye w szezegolnosei na: 

1) zakup nieruehomosei; 
2) rezerwy na pokryeie przyszlyeh strat lub zobowi,!zan; 
3) odsetki z tytulu niezaplaeonyeh zobowi<)Zan; 
4) wydatki finansowane z innyeh zrodel; 
5) zaplaty kar regulaminowyeh; 
6) prowadzenie i obslugy raehunku bankowego; 

IV. Terminy i warunki realizacj i zadania 

1. Realizaeja zadania nast,!pi w 2019 roku, tj. od dnia podpisania umowy 
do dnia 15 lipea 2019 r .. 

2. Zadanie musi bye realizowane m.in. na rzeez mieszkaneow gminy Baboszewo. 
3. Oferent przyjrnuj,!ey zleeenie realizacji zadania, zobowi<)Zuje siy do wykonania zadania 

w zakresie i na zasadaeh okreslonyeh w umowie, ktora w szezegolnosci okreSla: 
a) wysokose dotaeji, eel lub opis zakresu rzeezowego zadania, na ktorego realizacjy 

s,! przekazane srodki dotacji; 
b) term in wykorzystania dotacji, nie dluzszy niz 14 dni od dnia zakonczenia realizacji 

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

eZysei dotaeji eelowej. 
4. Z dotaeji mog,! bye tinansowane koszty zwi<)Zane z reali zaejq zadania poniesione w okresie 

trwania umowy. 
5. Przyznane srodki finansowe musztj bye wydatkowane zgodnie ze zaktualizowanym 
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kosztorysem, zlozonym przed podpisaniem umowy. 
6. Podmioty wybrane w konkursie s'} zobowi'}zane do prowadzenia wyodrybnionej 

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'} zobowi'}zane do zlozenia w terminie 30 dni od dnia 
zakOllczenia realizacji zadania publicznego sprawozdania koitcowego z wykonania zadania 
publicznego sporz,!dzonego wedlug wzoru stanowi,!cego zal,!cznik nr 5 do rozporz,!dzenia 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzor6w 
ofert i rarnowych wzor6w um6w dotycz'}cych realizacji zadait publicznych oraz wzor6w 
sprawozdait z wykonania tych zadait (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300). 

V. Terminy i warunki skladania ofert 

Oferty nalezy skladac w zarnkniytych kopertach w terminie do dnia 21.03.2019 r. w Urzydzie Gminy 
Baboszewo ul. Warszawska 9a 09-130 Baboszewo, w kancelarii og61nej z dopiskiem na kopercie 
"Konkurs ofert na wsparcie rea1izacji zadania publicznego w 2019 r. w obszarze upowszechniania 
kultury fizycznej wsr6d mieszkaitc6w gminy Baboszewo w 2019 r. w zakresie strefy sportowo
rekreacyjnej poprzez zorganizowanie i zapewnienie aktywnosci ruchowej i sportowej dla 
najmlodszych dzieci." (decyduje data wplywu do urzydu). 

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

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

2. Oferty s'} oceniane pod wzglydem formalnym i merytorycznym przez Komisj y Konkursow,! 
powolan,! przez W6jta Gminy Baboszewo. 

3. Oferta nie podlega ocenie merytorycznej jezeli zostala odrzucona z powodu nastypuj'}cych 
blyd6w formalnych: 

I) zlozenie oferty po terminie, 
2) zlozenie formularza oferty bez wymaganych zal,!cznik6w, 
3) niewypelnienie wszystkich punkt6w formularza oferty, 
4) zlozenie oferty w niewlasciwy spos6b - niezgodnie z ogloszeniem, np. faksem, 

e-mailem. drog.!elektroniczn.!. 
5) zlozenie oferty na niewlasciwym formularzu, innym niz okreslony w ogloszonym 

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

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

realizacji zadania przekracza kwoty wskazan,! w ogloszeniu konkursowym, 
10) zlozenie oferty, w kt6rej wysokosc srodk6w finansowych oferenta przeznaczonych na 

realizacjy zadania bydzie zaplanowana ponizej poziomu wkladu wlasnego 
wymaganego w ogloszeniu konkursowym. 

4. W otwartym konkursie ofert moze zostac wybrana wiycej niz jedna oferta w rarnach 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 po uplywie terminu skladania ofert. 
7. Oferty b~dl! oceniane wed lug nast~pujl!cych kryteri6w merytorycznych: 
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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 pochodz:jcych z innych zrOdel (waga 
kryterium 10%), 

e) wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia wolontariuszy i pracc; spoleczn:j 
czlonkow (waga kryterium 10%), 

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

• rzetelnos6 i terminowosc oraz spos6b rozliczenia zrealizowanych zadan 
w latach ubieglych. 

Karta indywidualnej oceny oferty stanowi za11lcznik do niniejszego ogloszenia. 
8. 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. 

9. W 6jt Gminy Baboszewo uniewaznia otwarty konkurs ofert, jezeli : 
• nie zlozono zadnej oferty; 
• zadna ze zlozonych ofert nie spelnia wymog6w zawartych w ogloszeniu, 

o kt6rym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 0 dzialalnosci 
pozytku publicznego i 0 wolontariacie. 

10. Informacjy 0 uniewazuieniu otwartego konkursu ofert W6jt Gminy Baboszewo podaje 
do publicznej wiadomosci w spos6b okreslony wart. 13 ust.3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie. 

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

2017 rok 0,00 zl 
2018 rok 10000,00 zl 

Dodatkowe informacje mozna uzyskac w Referacie Organizacyjnym w Urzc;dzie Gminy 
Baboszewo ul. Warszawska 9a, pok. nr 3 tel. (23) 661-10-91wew. 13. 

W6if 
mgr into BOgdW2emmews);j 
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Zalej.cznik 
do Ogioszenia W6jta 

Gminy Baboszewo 
z dni. 28 lulego 2019 r. 

Rozstrzygni~cie Konkursu ofert na realizacj~ zadan po:iytku publicznego w Baboszewie 
w dniu .......................................... . 

Karta indywidualnej oceny oferty 
Nazwa w!asna zadania: ... ... .... ....... .. . . .. .. . ... . ... .. .. . .... ... ................ . .. ....... .. .. ...... .. . .. . ... .. 

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

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

Mo:iliwosc realizacji zadania przez oferenta 

1 Miejsce realizacji zadania, 5 

2 Adresaci objyci zadaniem 5 

3 Cele realizacji zadania publicznego oraz spos6b ich realizacji 5 

4 Harmonogram 5 

Kalkulacja przewidywanych koszt6w realizacji zadania 

1 Calkowity koszt realizacji zadania 15 

2 Racjonalne przeznaczenie srodk6w finansowych na realizacjy zadania 10 

Jakosc wykonania zadania i kwalifikacje os6b 

I Posiadane zasoby kadrowe 10 

2 Posiadane zasoby rzeczowe 10 

Udzial srodk6w finansowych wlasnych lub pochodzllcych 
z innych ir6del 

I 
Wysokosc srodk6w w!asnych lub pochodZl\cych z innych zr6del 

10 
przewidzianych na realizacjy zadania 

Wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia wolontariuszy 
i prac~ spolecznll czlonk6w 

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 S pos6b rozliczenia 5 

Lljczna ilosc uzyskanych pw1kt6w 100 

(data i podpis cztonka kom isj i) 


