
WOJT 
GMINY BABOSZEWO 

OGLOSZENIE 
Wojta Gminy Baboszewo 
z dnia 20 lutego 2020 roku 

Zalqcznik 
do Zarzqdzenia Nr ORG.0050.13.2020 

W6jta Gminy Baboszewo 
z dnia 20 lutego 2020 r. 

Na podstawie art. II ust 1 i art. \3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 0 dzia!alnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie (tj. Oz. U. z 2019 r. poz. 688 z pMn. zm.) W6jt Gminy Baboszewo 

oglasza 

otwarty konkurs ofer! na wsparcie realizacji zadania pubJicznego w 2020 r. 

I. eel zadania 
Propagowanie ekologii i ochrony zwierzllt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w zakresie 
zapewnienia niezbydnej pomocy dzikim zwierzytom z terenu Gminy Baboszewo, udzielenie pomocy 
dla potrzebujllcych zwierzllt dzikich (z WY!llczeniem zwierzllt dzikich, kt6re ucierpia!y w wyniku 
zdarzen drogowych) do momentu ich powrotu do srodowiska naturalnego, zgodnie z posiadanym 
zezwoleniem Generalnej Oyrekcji Ochrony Srodowiska. 

I) Zapewnienia humanitarnej opieki nad dzikimi zwierzytami przebywajllcymi w osrodku 
rehabilitacji , polegaj /lcej na zapewnieniu w!asciwycb dla danego gatunku zwierz!!t warunk6w 
bytowania i zywienia, w tym miydzy innymi: 

a) odpowiedniego pozywienia; 
b) sta!ego dostypu do swiezej i zdatnej do picia wody; 
c) suchych i czystych legowisk; 
d) oddzielnego utrzymywania zwierz!!t chorych i podejrzanych 0 choroby; 
e) oddzielnego utrzymywania zwierzllt, kt6re w srodowisku naturalnym Sll SWOlml 

przeciwnikami; 
t) pomieszczen, kojc6w lub wybieg6w, kt6re umozliwilyby wydostanie siy zwierzllt; 
g) natychmiastowego powiadamiania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w przypadkach 

podejrzenia zwierzycia 0 choroby zakaznljiodzwierzyCl) oraz do przewiezienia zwierzycia we 
wskazane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsce. 

II. Wysokosci srodkOw pubJicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania 

Kwota dotacji w 2020r. przeznaczona na wsparcie realizacji zadania pn. propagowanie ekologii i 
ochrony zwierzllt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w zakresie zapewnienia pomocy dzikim 
zwierzytom z terenu Gminy Baboszewo, udzielenie pomocy dla potrzebujllcych zwierzllt dzikich (z 
WY!llczeniem zwierzllt dzikich, kt6re ucierpialy w wyniku zdarzen drogowych) do momentu ich 
powrotu do srodowiska naturalnego - 5 000,00 zl (slownie: piyc tysiycy zlotych). 

III. Zasady przyznawania dotacji 

Zasady przyznawania dotacji na wsparcie reali zacji zadan publicznych, na kt6ry rozpisany 
jest konkurs, okreslaj ll przepisy: 

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie 
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(Lj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z p6in. zm. ), 
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 0 finansaeh publieznyeh (Lj. Oz. U. z 2019 r. 

poz. 869 z p6in. zm.), 
- uehwaly Nr XIY.85.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 listopada 2019r. 

w sprawie uehwalenia "Roeznego Programu Wsp61praey Gminy Baboszewo z organizaejami 
pozarz,!dowymi oraz innymi podmiotami, prowadz'!eymi dzialalnose poZytku publieznego 
na rok 2020". 

1. Podmiotami uprawnionymi do zlozenia oferty S,! organizaeje pozarz'!dowe oraz podmioty 
wymienione w art 3 ust.3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, 
prowadz'!ce dzialalnose statutow,! w zakresie, kt6ryeh eel em dzialania jest oehrona zwierz'!t 
oraz posiadaj,!eyeh zezwolenie Generalnej Dyrekeji Oehrony Srodowiska w zakresie 
prowadzenia osrodka rehabilitaeji dzikieh zwierz'!t posiadaj,!ee odpowiednie doswiadezenie 
i przygotowanie w zakresie pomocy, a takZe daj,!ce gwarancjy pomyslnej realizacji zadania. 

2. Do konkursu moze przyst,!pie podmiot, wobec kt6rego nie toezy siy zadne postypowanie 
egzekueyj ne. 

3. Oferent rna obowi,!zek wniesienia wkladu wlasnego w wysokosei co najrnniej 10% 
ea!kowitego kosztu zadania. Wklad wlasny moze miee formy wkladu finansowego 
i niefinansowego. 

4. W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nast!!pi w trybie wsparcia wykonania zadania. 
5. Wysokose przyznanej dotacji moze bye nizsza niz wnioskowana w ofercie. W6wezas 

warunkiem zawarcia umowy jest aktualizacja kosztorysu zawartego w ofercie. 
6. W trakcie realizaeji zadania dopuszezalne bydzie dokonywanie przesuniye pomiydzy 

poszezeg61nymi kosztami okreslonymi w ofereie w zestawieniu koszt6w nie wiyeej niz 0 20% 
ieh wysokosci z zastrzezeniem, ze nie zwiykszy siy kwota dotacji. Zmiany przewyzszaj'!ce 
wskazane limity proeentowe byd,! mozliwe wyl,!cznie za zgod,! Zleeeniodawcy wyrazon'! 
w aneksie do umowy. 

7. Rozpatrywane byd,! wyl,!eznie oferty kumpletne i prawidlowe, zlozone wedlug 
obowi')Zuj,!cego wzoru okreslonego w Rozporz,!dzeniu Ministra Rodziny, Praey i Polityki 
Spoleeznej z dnia 29 paidziemika 2018, w sprawie wzor6w ofert i ramowyeh wzor6w um6w, 
dotyez'!cyeh realizaeji zadan publicznych oraz wzor6w sprawozdan z wykonania tyeh zadan 
(Oz. U. z 2018 r. poz.2057) w terminie okreslonym w niniejszym ogloszeniu konkursowym. 

8. 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 
ewideneji wlaseiwej dla formy organizacyjnej oferenta; 

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

- dokumenty potwierdzaj,!ce upowaznienie do dzialania w imieniu oferenta, 
- do wniosku mog,! bye dol,!czone inne zal,!czniki , w tym rekomendacje i opinie 

o ofereneie lub 0 realizowanych przez niego programach. 
- wypelnion,! klauzuly informacyjn,! w zwi,!zku z przetwarzaniem danych 

osobowych przez W6jta Gminy Baboszewo (zal,!cznik nr 2 do ogloszenia W6jta 
Gminy Baboszewo) 

- zezwolenie Generalnej Dyrekcji Oehrony Srodowiska, potwierdzone za zgodnose 
z oryginalem przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta. 

9. Srodki poehodz,!ee z dataeji moga bye wykorzystane w szezeg61nosci na: 
1) koszty opieki nad zwierzytami ; 
2) opieky weterynaryjn'!, leki i materialy medyem e; 
3) pozywienie dla zwierz'!t do momentu ich powrotu do srodowiska naturalnego; 
4) material6w niezbydnyeh do wlaseiwego bytowania zwierz'!t np. sci6lka, srodki 

dezynfekuj,!ee. 
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10. Srodkow pochodz~cych z dotacji nie mozna przeznaczye w szczegolnosci na: 
1) zakup nieruchomosci; 
2) rezerwy na pokrycie przyszlych strat lub zobowi~zan ; 

3) odsetki z tytulu niezaplaconych zobowiqzan; 
4) wydatki finansowane z innych zrodel; 
5) zaplat~ kar regulaminowych; 
6) prowadzenie i obslugy rachunku bankowego; 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania 

1. Realizacja zadania nastqpi w 2020 roku, tj. od dnia podpisania umowy 
do dnia 30 listopada 2020 r. ; 

2. Zadanie musi bye realizowane na rzecz dzikich zwierzqt z terenu gminy Baboszewo; 
3. Oferent przyjmujqcy zlecenie realizacji zadania, zobowiqzuje siy do wykonania zadania 

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

sq 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 zwrotu niewykorzystanej 

czysci dotacj i celowej. 
4. Z dotacji mogq bye finansowane koszty zwiqzane z realizacjq zadania poniesione w okresie 

trwania umowy. 
5. Przyznane srodki finansowe muszq bye wydatkowane zgodnie ze zaktualizowanym 

kosztorysem, zlozonym przed podpisaniem umowy. 
6. Zleceniobiorca, realizuj!)c zlecone zadanie, zobowiljZlljt: siy do informowania w wydanych 

przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materialach infOlmacyjnych i promocyjnych, 
poprzez media, w tym na stronie intemetowej Zleceniobiorcy, jak rowniez stosownie do 
charakteru zadania, poprzez widocznq w miejscu jego realizacji tablic~ lub przez ustnq 
informacjy kierowanq do odbiorcow, 0 fakcie wspolfinansowania realizacji zadania przez 
Gmin~ Baboszewo. 

7. Podmioty wybrane w konkursie sq zobowiqzane do prowadzenia wyodrybnionej 
dokumentacji finansowo-ksiygowej i ewidencji ksiygowej zadania publicznego, zgodnie 
z zasadami wynikajqcymi z ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r. 0 rachunkowosci 
(t.j . Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z p6Z. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 0 dzialalnosci 
pozytku publicznego i 0 wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z p6Zn. zm). 

8. Podmioty wybrane w konkursie sq zobowiqzane do zlozenia w terminie 30 dni od dnia 
zakonczenia realizacji zadania publicznego sprawozdania koncowego z wykonania zadania 
publicznego sporzljdzonego wedlug wzoru stanowiljcego zalqcznik nr 5 do rozporzqdzenia 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 pazdziemika 2018, w sprawie wzorow 
ofert i ramowych wzorow umow, dotyczqcych realizacji zadan publicznych oraz wzorow 
sprawozdar\. z wykonania tych zadar\. (Dz. U. z 2018 r. poz.2057). 

9. Nie dopuszcza siy pobierania oplat od adresatow zadania. 
10.0ferent realizujqc zadanie, zobowiqzany jest do stosowania przeplsow prawa, 

w szczegolnosci Rozporzljdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogolne rozporzqdzenie 0 ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 
z p6Zn. zm.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony 
danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 20 18r. 0 ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2019 poz. 1781 z pozn. zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 20091' 0 finansach publicznych 
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(t.j. Dz.U. z 2019r poz. 869 z pMn. zm.) ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r 0 rachunkowosci 
(t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 351 z pMn. zm). 

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 2020 r. w obszarze propagowanie ekologii i 
ochrony zwierzqt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w zakresie zapewnienia 
pomocy dzikim zwierzytom" osobiscie w kancelarii og61nej lub przeslae na adres: Urzqd 
Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9a 09-130 Baboszewo w nieprzekraczalnym 
terminie 
do dnia 13.03.2020 r. (decyduje data wpIywu do urz~du). 

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

1. Wnioski skladane w otwartych konkursach ofert, poddawane sq ocenie formalnej oraz 
merytorycznej przez komisjy konkursowq powolanq przez W6jta Gminy Baboszewo. 
Wnioski, kt6re uzyskaly pozytywnq oceny formalnq, przekazane sq do oceny merytorycznej. 

2. Wykaz blyd6w, kt6re mogq powodowae odrzucenie oferty z przyczyn formalnych, jezeli ich 
uzupelnienie nie nastqpi w terminie 3 dni od momentu powiadomienia wnioskodawcy przez 
Urzqd Gminy Baboszewo 0 zaistnialych blydach: 
I) brak podpisu/podpis6w wszystkich os6b upowaznionych do reprezentowania organizacji 

na formularzu ofeliy (reprezentacja musi bye zgodna z zapisami statutu opisanymi 
r6wniez w wypisie z KRS lub ifUlym wlasciwym dokumencie potwierdzajqcym spos6b 
reprezentacji wnioskodawcy, a podpisy muszq bye czytelne i umozliwiac, w przypadku 
braku pieczqtek imiefUlych, odczytanie imienia i nazwiska osoby skladajqcej podpis); 

2) uzupelnienie WYl1lagallych zal,!cznik6w; 
3. Oferta nie podlega ocenie merytorycznej jezeli zostala odrzucona z powodu nastypujqcych 

blyd6w formalnych: 
1) wypelniona oferta nieprawidlowo, 
2) zlozenie oferty po terminie, 
3) niewypelnienie wszystkich punkt6w formularza oferty, 
4) zlozenie oferty w niewlasciwy spos6b - niezgodnie z ogloszeniel1l, np. faksem, 

e-mailem, drog!) elektroniczn!), 
5) zlozenie oferty na niewlasciwym formularzu, innYl1l niz o1<reslony 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 ofeliy podpisanej przez osoby nieupowaznione. 

4. W otwartym konkursie ofert moze zostac wybrana wiycej niz jedna oferta w ramach 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 nastqpi w terminie do 14 dni po uplywie terminu skladania ofert. 
7. Oferty b~dl! oceniane wed lug nastftPujl!cych 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%): 
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• calkowity koszt realizaeji zadania, 
• raejonalne przeznaezenie srodk6w finansowyeh na realizaejy zadania, 

c) jakosc wykonania zadania i kwalifikacje os6b (waga kryterium 20% ): 
• posiadane zasoby kadrowe, 
• posiadane zasoby rzeezowe, 

d) udzial srodk6w finansowych wlasnych lub pochodzllcych z innych zr6del (waga 
kryterium 10%), 

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

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

• rzetelnosc i terrninowosc oraz spos6b rozliezenia zrealizowanyeh zadan 
w latach ubieglych. 

Karta indywidualnej oeeny oferty stanowi zalljcznik do niniejszego ogloszenia. 
8. Ogloszenie wynik6w konkursu zostanie zamieszezone w Biuletynie Inforrnaeji Publicznej 

oraz na tablicy ogloszell w siedzibie Urzydu Gminy Baboszewo oraz na stronie intemetowej 
Urzydu Gminy Baboszewo. 

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

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

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 O,OOzl 
2019 rok 0,00 zl 

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

mgr int. Bo 
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Zalqcznik nr 1 
do Ogloszenia W6jta 

Gminy Baboszewo 
z dnia 20 lutego 2020 f . 

Rozstrzygni~cie Konkursu ofert na realizacj~ zadan pOZytku publicznego w Baboszewie 
w dniu .......................................... . 

Karta indywidualnej oceny oferty 
Nazwa zadania ................ ..... ... .......... ............... .. .... .. ... .. ......... ...... ................ . 
Nr oferty ..... .. .. ........ .. ... ... .. .... .. .. ...... .... ........ ...... .. ....... ....... .... .............. ......... . 
[mil( i nazwisko czlonka komisj i ........... ............. ............... ......................... .. 

Lp. KRYTERIA OCENY 
MAX. ilo!e lIose pkt. 

punkt6w przyznanych 

Mozliwosc realizacji zadania przez oferenta 

I Miejsee real izaej i zadania, 5 

2 Adresaei objyei zadaniem 5 

3 Cele realizacji zadania publieznego oraz spos6b ieh realizaeji 5 

4 Harmonogram 5 

Kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji zadania 

1 Calkowity kosz! realizaeji zadania 15 

2 Racjonalne przeznaezenie srodk6w finansowyeh na realizaej, zadania 10 

Jakosc wykonania zadania i kwalifikacje os6b 

1 Posiadane zasoby kadrowe 10 

2 Posiadane zasoby rzeczowe 10 

Udzial srodkow finansowych wlasnych lub pochodzljcych 
z innych zrOdel 

1 
Wysokosc srodk6w wlasnych lub pochodz'lcych z innych zr6del 

10 
przewidzianych na realizacjy zadania 

Wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia wolontariuszy 
i pracC( spolecznlj czlonkow 

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 podpis czlonka komi sji) 


