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GMINY I1ABOSZEWO 

OGLOSZENIE 
Wojta Gminy Baboszewo 
z dnia 20 lutego 2020 roku 

Zal<Jcznik 
do ZarZljdzenia Nr ORG.0050. 14.2020 

W6jta Gm iny Baboszewo 
z dnia 20 lutego 2020 r. 

Na podstawie art. II ust 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 0 dzialalnosci pozytku 
publieznego i 0 wolontariaeie (t.j . Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z pMn. zm.) W6jt Gminy Baboszewo 

oglasza 

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r. 

I. Rodzaj zadania 

Pomoc spoleezna, w tym pomoe rodzinorn i osobom w trudnej sytuacj i zyciowej 
oraz wyr6wnywanie szans tyeh rodzin i os6b, ograniezanie marginalizacji i przeciwdzialanie 
wykluczeniu spolecznemu poprzez zorganizowanie kolonii letnich z programem terapeutycznym nad 
morzem lub jeziorern dla dzieei i mlodziezy w wieku 8-1 61at z grup ryzyka w oparciu 0 pisemny 
program zajyc. 

Informacje specyfikujllcc zadanie: 
I. W ramach realizacji zadania wykonawcy zobowil/zuje siy do: 

a) zorganizowania kolonii letnieh zgodnie z ustawl/ z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 0 systemie oswiaty 
(t.j. Oz. U. Z 20 19r. poz. 1481 z pMn. zm.) oraz rozporzlIdzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i mlodziezy (Oz. U. z 2016 
r. poz. 452); 

b) zapewnienia kadry wypoczynku, kt6rl/ stanowill kierownik wypoczynku, wychowawcy 
wypoczynku, trenerzy, instruktorzy lub inne osoby prowadzllce zajycia podczas wypoczynku 
zgodnie z programem wypoczynku. Kadra wypoczynku musi spelniac warunki 0 kt6rych 
mowa w art. 92p pkt 1-6 ustawy 0 systemie oswiaty. 
Zgodnie z ustawll z dnia 23 lutego 2018r. 0 przeeiwdzialaniu zagrozeniom przestypezoscill 
na tIe seksualnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 152 z p6zn. zm.) w przypadku zatrudniania 
lub podjycia innych form wsp61praey w ramach dzialalnosci zwillzanej z edukacjll, 
wypoczynkiem, leezeniem maloletnich lub opieka nad nimi pracodawca lub inny organizator 
w zakresie takiej dzialalnosci rna obowillzek sprawdzenia, czy dane zatrudnianej 
lub dopuszczonej do pracy osoby Sll zarnieszczone w Rejestrze Sprawe6w Przestypstw 
na Tie Seksualnym. 

Cel Zadania 
I) Zapewnienia pobytu uczestnik6w zadania na kolonii przez okres minimwn 14 dni; 
2) Dokonania naboru uczestnik6w zadania przy udziale Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej 

w Baboszewie; 
3) Objycia dzialaniern co najrnniej 25 dzieei z terenu gminy Baboszewo; 
4) Zakwaterowania uczestnik6w zadania w pokojach 2-5 osobowych wyposazonyeh w wyzel 

sanitarny (tj. umywalka, WC, natryski, biezllca ciepla i zimna woda); 
5) Zapewnienia calodziennego wyzywienia uczestnikom zadania - sniadanie, obi ad, 

podwieczorek, kolacja (w pierwszym dniu kolonii - obiad, podwieezorek, kolacja; 
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w ostatnim dniu kolonii - sniadanie i suchy prowiant na podr6Z); 
6) Przewozu uczestnik6w zadania z Baboszewa do miejsca zakwaterowania i z powrotem; 
7) Ubezpieczenia uczestnik6w zadania na czas przewozu oraz na czas pobytu na kolonii; 
8) Zapewnienia calodobowej opieki medycznej na kolonii ; 
9) Zapewnienia ratownika podczas k,!pieli morskiej lub na basenie na terenie osrodka zgodnie 

z obowi,!zuj,!cymi przepisami; 
10) Zorganizowania minimum 2 wycieczek autokarowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie; 
II) Zorganizowania kolonii w ogrodzonym i calodobowo strzezonym osrodku wypoczynkowym. 

Osrodek winien posiadae: stol6wky, plac zabaw oraz sprzyt sportowy. 

II. Wysokosci srodk6w publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania 

Kwota dotacji w 2020r. przeznaczona na wsparcie realizacji zadania pn. pomoe spoleczna, 
w tym pomoe rodzinom i osobom w trudnej sytuaeji zyeiowej oraz wyr6wnywanie szans 
tyeh rodzin i os6b, ograniezanie marginalizacji i przeeiwdzialanie wykluezeniu spolecznemu poprzez 
zorganizowanie kolonii letnieh z programem terapeutycznym nad morzem lub jeziorem dla dzieei 
i mlodziezy w wieku 8-16 lat z grup ryzyka w opareiu 0 pisemny program zajye 
- 2S 000,00 zl (slownie: dwadzieScia piyc tysiycy zlotyeh). 

III. Zasady przyznawania dotacji 

Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji zadan publieznych, na kt6ry rozplsany 
jest konkurs, okreslaj,! przepisy: 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie 
(Lj. Oz. U. z 2019 r. poz. 688 z p6Zn. zm.), 

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 0 finansach publicznych CLj. Oz. U. z 2019 r. 
puz. 869 z p6zn. zm.), 
uchwaly Nr XrV85.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 listopada 2019r. 
w sprawie uehwalenia "Rocznego Programu Wsp61praey Gminy Baboszewo z organizaejami 
pozarz,!dowymi oraz innymi podmiotami, prowadz'!eymi dzialalnose pozytku publicznego 
na rok 2020". 

1. Podmiotami uprawnionymi do zlozenia oferty S,! organizacje pozarz'!dowe oraz podmioty 
wymienione w art 3 ustJ ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, 
prowadz'!ce dzialalnosc statutow,! w zakresie pomocy spolecznej lub w zakresie organizacji 
wypoezynku dzieci i mlodziezy, dzialaj,!ee na terenie gminy Baboszewo, posiadaj,!ce 
odpowiednie doswiadezenie i przygotowanie w zakresie pomoey spoleeznej lub w zakresie 
organizacji wypoczynku dzieei i mlodziezy oraz daj,!ce gwarancjy pomyslnej realizaeji 
zadania. 

2. Kopiy zgloszenia wypoczynku wraz z jego numerem nadanym przez kuratora oswiaty, 
organizator zobowi'!zany bydzie dostarczye po ogloszeniu wynik6w konkursu w terminie 
wskazanym przez organizatora konkursu, nie p6zniej jednak, niz do momentu podpisania 
umowy. 

3. Do konkursu moze przyst,!pic podmiot, wobee kt6rego nie toczy siy zadne postoypowanie 
egzekucyjne. 

4. Oferent rna obowi,!zek wniesienia wkladu wlasnego w wysokosei co najmniej 10% 
calkowitego kosztu zadania. Wklad wlasny moze miee formy wkladu finansowego 
i niefinansowego. 

S. W przypadku wyboru oferty, reali zacja zadania nast,!pi w trybie wsparcia wykonania zadania. 
6. Wysokose przyznanej dotacji moze bye nizsza niz wnioskowana w ofereie. W6wezas 

warunkiem zawareia umowy jest aktualizaeja kosztorysu zawartego w ofercie. 
7. W trakcie realizacji zadania dopuszczalne bydzie dokonywanie przesuniyc pomiydzy 

poszczeg61nymi kosztami okreSlonymi w ofercie w zestawieniu koszt6w nie wiycej niz 0 20% 
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ich wysokosci z zastrzezeniem, ze nie zwiC;kszy siC; kwota dotacj i. Zmiany przewyzszaj!!ce 
wskazane limity procentowe bC;dlj mozliwe wylljcznie za zgodlj Zleceniodawcy wyrazonlj 
w aneksie do umowy. 

8. W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nastljpi w trybie wsparcia wykonania zadania. 
9. Rozpatrywane bC;dlj wylljcznie oferty kompletne i prawidlowe, zlozone wedlug 

obowiljzujljcego wzoru okreslonego w Rozporzljdzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Spolecznej z dnia 29 pazdziemika 2018, w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w, 
dotyczljcych realizacji zadan publicznych oraz wzor6w sprawozdaiJ. z wykonania tych zadan 
(Dz. U. z 2018 r. poz.2057) w terminie okreslonym w niniejszym ogloszeniu konkursowym. 

10. Do oferty nalezy dolljczye: 
wydruk komputerowy lub wyciljg aktualnej informacji 0 oferencie wpisanym 
do Krajowego Rejestru Sljdowego lub aktualny wyciljg z innego rejestru bljdz 
ewidencji wlasciwej dla formy organizacyjnej oferenta; 

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

- dokumenty potwierdzaj ljce upowaZnienie do dzialania w imieniu oferenta, 
- do wniosku moglj bye dolljczone inne zalljczniki , w tym rekomendacje i opinie 

o oferencie lub 0 realizowanych przez niego programach. 
- wypelnionlj klauzul(( informacyjnlj w zwiljzku z przetwarzaniem danych 

osobowych przez W6jta Gminy Baboszewo (zalljcznik nr 2 do ogloszenia W6jta 
Gminy Baboszewo) 

11. Srodki pochodzljce z datacji moga bye wykorzystane w szczeg6lnosci na: 
I) wyzywienie; 
2) zakwaterowanie; 
3) dow6z uczestnik6w wypoczynku; 
4) koszty realizacji programu kulturalno·oswiatowego, sportowo-rekreacyjnego, 

turystycznego, edukacyjnego; 
5) koszty ubezpieczenia; 
6) koszty wyposazenia dla dzieci , kt6re be;dlj tego wymagae, niezb((dnego 

do funkcjonowania na wypoczynku (odziez, obuwie, srodki do osobistej higieny itp.); 
7) wynagrodzenie personelu pedagogicznego i obslugowego. 

12. Srodk6w pochodzljcych z dotacji nie mozna przeznaczye w szczeg6lnosci na: 
I) zakup nieruchomosci; 
2) rezerwy na pokrycie przyszlych strat lub zobowiljZaiJ.; 
3) odsetki z tylulu niezaplaconych zobowiljzan; 
4) wydatki finansowane z irulych zr6del; 
5) zaplate; kar regulaminowych; 
6) prowadzenie i obsluge; rachunku bankowego; 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania 

1. Realizacja zadania nastljpi w 2020 roku, tj. od dnia podpisania umowy 
do dnia 30 wrzesnia 2020 r. 

2. Zadanie musi bye realizowane na rzecz mieszkanc6w gminy Baboszewo i/lub uczni6w szk61 
dla kt6rych Gmina Baboszewo jest organem prowadzljcym. 

3. Oferent przyjmujljcy zlecenie realizacj i zadania, zobowiljzuje siC; do wykonania zadania 
w zakresie i na zasadach okreslonych w umowie, kt6ra w szczeg6lnosci okresla: 

a) wysokose dotacji , cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na kt6rego realizacje; 
slj przekazane srodki dotacj i; 

b) termin wykorzystania dotacji , nie dluzszy niz 14 dni od dnia zakonczenia realizacj i 
zadania; 

c) termin i spos6b rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej 
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czysci dotacji celowej. 
4. Z dotacji mog<j bye finansowane koszty zwi<jzane z realizacj<j zadania poniesione w okresie 

trwania umowy. 
5. Przyznane srodki finansowe musz<j bye wydatkowane zgodnie ze zaktualizowanym 

kosztorysem, zlozonym przed podpisaniem umowy. 
6. Zleceniobiorca, realizuj<jc zlecone zadanie, zobowi<jzuje siy do informowania w wydanych 

przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materialach informacyjnych i promocyjnych, 
poprzez media, w tym na stronie internetowej Zleceniobiorcy, jak rowniez stosownie do 
charakteru zadania, poprzez widoczn<j w miejscu jego realizacji tablicy lub przez ustn<j 
informacjy kierowan<j do odbiorcow, 0 fakcie wspolfinansowania realizacji zadania przez 
Gminy Baboszewo. 

7. Podmioty wybrane w konkursie s<j zobowi<jzane do prowadzenia wyodrybnionej 
dokumentacji finansowo-ksiygowej i ewidencji ksit;gowej zadania publicznego, zgodnie 
z zasadami wynikaj<jcymi z ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r. 0 rachunkowosci 
(t.j. Oz. U. z 2019 r. poz. 35 1 z pM. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 0 dzialalnosci 
pozytku publicznego i 0 wolontariacie (t.j . Oz. U. z 2019 r. poz. 688 z pMn. zm). 

8. Podmioty wybrane w konkursie S<j zobowi<jzane do zlozenia w terminie 30 dni od dnia 
zakonczenia realizacji zadania publicznego sprawozdania koncowego z wykonania zadania 
publicznego sporz<jdzonego wedlug wzoru stanowi<jcego zal<jcznik nr 5 do rozporz<jdzenia 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 pazdziernika 2018, w sprawie wzorow 
ofert i ramowych wzor6w umow, dotycz<jcych realizacji zadan publicznych oraz wzor6w 
sprawozdan z wykonania tych zadan (Oz. U. z 20 18 r. poz.2057). 

9. Nie dopuszcza sit; pobierania oplat od adresatow zadania. 
10.0ferent realizuj<jc zadanie, zobowi<jzany jest do stosowania przeplSOW prawa, 

w szczegolnosci Rozporz<jdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 20 16 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi<jzku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (og61ne rozporz<jdzenie 0 ochronie danych) (Oz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 
z pozn. zm.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony 
danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 20 181'. 0 ochronie danych osobowych 
(Oz.U. z 2019 poz. 1781 z pMn. zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r 0 finansach publicznych 
(Lj. Oz.U. z 2019r poz. 869 z pozn. zm.) ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r 0 rachunkowosci 
(t.j. Oz.U. z 2019r. poz. 35 1 zp6zn. zm). 

V. Terminy i warunki skladania ofert 

1. Oferty mozna skladae w zamkniytych kopertach z dopiskiem na kopercie "Konkurs ofert 
na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r. w obszarze pomocy spolecznej -
kolonie" osobiscie w kancelarii og61nej lub przeslac na adres: Urz<jd Gminy Baboszewo 
ul. Warszawska 9a 09-130 Baboszewo w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 13.03.2020 r. (decyduje data wplywu do urz~du). 

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

1. Wnioski skladane w otwartych konkursach ofert, poddawane s<j ocenie formalnej oraz 
merytorycznej przez komisjy konkursow<j powolan<j przez W6jta Gminy Baboszewo. 
Wnioski, kt6re uzyskaly pozytywn<j oceny formaln<j, przekazane S<j do oceny merytorycznej. 

2. Wykaz blt;dow, ktore mog<j powodowac odrzucenie oferty z przyczyn formalnych, jezeli ich 
uzupelnienie nie nast<jpi w telminie 3 dni od momentu powiadomienia wnioskodawcy przez 
Urz<jd Gminy Baboszewo 0 zaistnialych blydach: 
I) brak podpisu/podpisow wszystkich osob upowaznionych do reprezentowania organizacji 

na formularzu oferty (reprezentacja musi bye zgodna z zapisami statutu opisanymi 
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r6wniez w wypisie z KRS lub innym wlasciwym dokumencie potwierdzaj~cym spos6b 
reprezentacji wnioskodawcy, a podpisy musz~ bye czytelne i umozliwiac, w przypadku 
braku piecz~tek imiennych, odczytanie imienia i nazwiska osoby skladaj~cej podpis); 

2) uzupelnienie wymaganych zal~cznik6w; 
3. Oferta nie podlega ocenie merytorycznej jezeli zostala odrzucona z powodu nastypuj~cych 

blyd6w formalnych: 
I) wypelniona oferta nieprawidlowo, 
2) zlozenie oferty po terminie, 
3) niewypelnienie wszystkich punktow 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 okrdlony w ogloszonym 

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

w dziedzinie objytej konkursem, 
8) zlozenie oferty podpisanej przez osoby nieupowaznione. 

4. W otwartym konkursie ofert moze zostae wybrana wiycej nizjedna oferta w ramachjednego 
zadania. 

5. Decyzjy 0 wyborze podmiot6w, kt6re uzyskaj~ dotacj y 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~dll oceniane wedlug nast~pujllcych kryteriow merytorycznych: 

a) mo:iliwosc 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 pochodzllcych z innych :irOdel (waga 
kryterium 10%), 

e) wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia wolontariuszy i prac~ spolecznll 
czlonkOw (waga kryterium 10%), 

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

• rzetelnosc i terminowosc omz spos6b rozliczenia zrealizowanych zadan 
w latach ubieglych. 

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

oraz na tablicy ogloszeiJ. 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 zawat1ych w ogloszeniu, 

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

Strona 5 z 6 



10. Informacjy 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. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie. 

11. Wysokosc dotacji przekazana przez Gminy Baboszewo na realizacjy zadania tego samego 
rodzaju w poprzednich latach: 

2018 rok 
2019 rok 

25000,00zl 
30000,00 zl 

Dodatkowe informacje moi:na uzyskac w Referacie Organizacyjnym w Urz~dzie Gminy 
Baboszewo ul. Warszawska 9a, pok. nr 3 tel. (23) 661-10-91 wew. 13. Pracownicy udzielajljc 
informacji, nie dokonujlj oceny formalnej i merytorycznej. 

w~ 
mgr ini. Bogdan Jallusz Pietruszewaki 
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Zalqcznik nr 1 
do Ogloszenia W6jl8 

Gminy Baboszewo 
z dnia 20 lutego 2020 r. 

Rozstrzygnilrcie 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 
MAX. il05C 1I05c pkt. 
punkt6w przyznanych 

Mozliwosc realizacji zadania przez oferenta 

1 Miejsce realizacj i zadania, 5 

2 Adresaci obj ~c i zadan iem 5 

3 Cele realizacj i zadania publ ieznego oraz spos6b ieh realizacj i 5 

4 Harmonogram 5 

Kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji zadania 

1 Calkowity koszt real izacj i zadania 15 

2 Racjonalne przeznaczen ie srodk6w finansowych na rea lizacj~ zadania 10 

Jakosc wykonania zadania i kwalifikacje osob 

1 Posiadane zasoby kadrowe 10 

2 Posiadane zasoby rzeczowe 10 

Udzial srodkow finansowych wlasnych lub pochodzljcych 
z innych irOdel 

1 
Wysokosc srodk6w wlasnych lub pochodz'lcych z innych zr6del 

10 
przewidzianych na realizacjy zadania 

Wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia wolontariuszy 
i prac~ spolecznlj 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 Spos6b rozliczenia 5 

L,!czna ilosc uzyskanych punkt6w 100 

(data i podpi s czlonka komi sji) 


