
Z A R Z !\ D ZEN I E NR ORG.0050.110.2020 
WOlTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 30 grudnia 2020 roku 

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadan z zakresu pozytku 
publicznego w 2021 r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wsr6d mieszkanc6w gminy 
Baboszewo w zakresie pilki noznej. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym (Oz. U. 
z 2020, poz. 713 ze zm.), art.11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci 
pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Oz. U. z 2020, poz. 1057 ze zm.) oraz Uchwaly 
Nr XXII1.152.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie 
uchwalenia " Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy Baboszewo z organizacjami pozarz'ldowymi 
oraz innymi podmiotami, prowadz'lcymi dzialalnose pozytku publicznego na rok 2021" zarz'ldzam 
co nast~puje: 

§1 
Oglaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadan z zakresu pozytku publicznego 
w 2021 r. w obszarze - upowszechniania kultury fizycznej wsr6d mieszkanc6w gminy Baboszewo 
w zakresie pilki noznej. 

§2 
Trese ogloszenia 0 otwartym konkursie ofert stanowi zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia. 

§3 
Wykonanie Zarzqdzenia powierza si~ Kierownikowi Referatu Organizacyjnego. 

§4 
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

Wf JT 
mgr ini. Bogdan Janu.fz PiernJlzewski 



OGLOSZENIE 
W6jta Gminy Baboszewo 

z dnia 30 grudnia 2020 roku 

Za1ilcznik 
do Zarz'ldzenia Nr ORG .0050.110.2020 

W6jta Gminy Baboszewo 
z dnia 30 grudnia 2020 r. 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie (Oz. U. z 2020, poz. 1057 ze zm.) Wojt Gminy Baboszewo 

og/asza 

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 r. 

I. eel realizacji zadania publicznego 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wsrod dzieci, mlodziezy i doroslych z terenu gminy 
Baboszewo w zakresie pilki noznej poprzez: 

a) organizowanie treningow, gier i udzialu w zawodach ponadgminnych, 
b) szkolenie sportowe dzieci, mlodziezy i doroslych majqce na celu ksztaltowanie ich 

uzdolnieii i sprawnosci fizycznej, 
c) uczestnictwo w turniejach sportowych dzieci, mlodziezy i doroslych, 
d) prowadzenie rozgrywek ligowych zgodnie z obowiqzujqcym terminarzem obsluga 

s~dziowska WW. imprez, wyposazenie w niezb~dny sprz~t sportowy. 

II. Wysokosci srodkiiw publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania 

Kwota dotacji w 2021 r. przeznaczona na wsparcie realizacji zadania pn. upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu wsrod dzieci, mlodziezy i doroslych z terenu gminy Baboszewo w zakresie pilki 
noznej - 82 000,00 zl. 

III. Zasady przyznawania dotacji 

Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji zadaii publicznych, na ktory rozpisany jest 
konkurs, okreslajq przepisy: 

• ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Oz. 
U. z 2020, poz. 1057 ze zm.), 

• ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Oz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.), 
• uchwala Nr XXIII.152.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie 

uchwalenia "Rocznego Programu Wspolpracy Gminy Baboszewo z organizacjami 
pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnosc pozytku publicznego 
na rok 2021". 

l. Podmiotami uprawnionymi do zlozenia oferty Sq dzialajqce w dziedzinie kultury fizycznej 
i sportu organizacje pozarzqdowe oraz podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 ustawy 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, prowadzqce dzialalnosc na terenie 
gminy Baboszewo, posiadajqce odpowiednie doswiadczenie i przygotowanie w tym zakresie 
oraz dajijce gwarancj~ pomyslnej realizacji zadania. 



2. Oferent rna obowiqzek wmeslenia wkladu wlasnego w wysokosci co najmniej 10% 
calkowitego kosztu zadania. Wklad wlasny moze miee form~ wkladu finansowego 
i niefinansowego. 

3. Zadanie musi bye skierowane do mieszkanc6w Gminy Baboszewo. 
4. W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nastqpi w trybie wsparcia wykonania 

zadania. 
5. Wysokose przyznanej dotacji maze bye nii.sza niz wnioskowana w ofercie. W6wczas 

warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu zawartego w ofercie. 
6. W trakcie realizacji zadania dopuszezalne b~dzie dokonywanie przesuni~e pomi~dzy 

poszczeg6lnymi kosztami okreslonymi w ofercie w zestawieniu koszt6w nie wi~cej niz 
o 20% ieh wysokosci z zastrzezeniem, ze nie zwi~kszy si~ kwota dotaeji. Zmiany 
przewyzszajqee wskazane limity procentowe b~dq mozliwe wylqcznie za zgodq 
Zleeeniodawey wyrazonq w aneksie do umowy. 

7. Rozpatrywane b~dq wylqcznie oferty kompletne i prawidlowe, zlozone wedlug wzoru 
okreslonego w Rozporzqdzeniu Przewodniezqeego Komitetu do spraw pozytku publicznego 
z dnia 24 pazdziernika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w 
dotyezqcych realizacji zadan publicznych oraz wzor6w sprawozdan z wykonania tyeh zadan 
(Oz. U. z 2018, poz. 2057), w terminie okreslonym w niniejszym ogloszeniu konkursowym. 

8. Do oferty nalezy dolqczye: 
1) wydruk komputerowy lub wyciqg aktualnej informacji a oferencie wpisanym do 

Krajowego Rejestru Sqdowego lub aktualny wyeiqg z innego rejestru bqdz ewideneji 
wlasciwej dla formy organizacyjnej oferenta, 

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

3) dokumenty potwierdzajqce upowaznienie do dzialania w imieniu oferenta, 
4) do wniosku mogq bye dolqczone inne zalqczniki, w tym rekomendaeje opinie 

a oferencie lub a realizowanych przez niego programach, 
5) wypelnionq klauzul~ informacyjnq w zwiqzku z przetwarzaniem danyeh osobowyeh 

przez W6jta Gminy Baboszewo (zalqcznik nr 2 do ogloszenia W6jta Gminy 
Baboszewo). 

9. Srodk6w poehodzqeyeh z dotaeji nie mozna przeznaczye w szezeg6lnosci na: 
1) zakup nieruchomosci, 
2) rezerwy na pokrycie przyszlych strat lub zobowiqzan, 
3) odsetki z tytulu niezaplaconych zobowiqzan, 
4) wydatki finansowane z innych zr6del, 
5) zaplat~ kar regulaminowyeh, 
6) prowadzenie i obslug~ rachunku bankowego. 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania 

1. Realizacja zadania nastqpi w 2021 roku, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 30. 11.2021 r. 
2. Zadanie musi bye realizowane na rzecz mieszkane6w gminy Baboszewo. 
3. Oferent przyjmujqey zlecenie realizacji zadania, zobowiqzuje si~ do wykonania zadania 

w zakresie i na zasadach okreslonych w umowie, kt6ra w szczeg6lnosei okresla: 
a) wysokose dotacji, cel lub opis zakresu rzeezowego zadania, na kt6rego realizaej~ Sil 

przekazane srodki dotaeji, 
b) termin wykorzystania dotacji, nie dluzszy niz 14 dni od dnia zakonezenia realizacji 

zadania, 
e) termin i spos6b rozliezenia udzielonej dotaej i oraz termin ZWfotU niewykorzystanej 

cz~sci dotaeji celowej. 
4. Z dotaeji mogq bye finansowane koszty zwiqzane z realizacjq zadania poniesione w okresie 

trwania urnowy. 



5. Przyznane srodki finansowe muszq bye wydatkowane zgodnie ze zaktualizowanym 
kosztorysem, zloionym przed podpisaniem umowy. 

6. Zleceniobiorca, realizujqc zlecone zadanie, zobowiqzuje si~ do informowania w wydanych 
przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materialach informacyjnych i promocyjnych, 
poprzez media, w tym na stronie internetowej Zleceniobiorcy, jak rowniei stosownie do 
charakteru zadania, poprzez widocznq w miejscu jego realizacji tablic~ lub przez ustnq 
informacj~ kierowanq do odbiorcow, 0 fakcie wspo!finansowania realizacji zadania przez 
Gmin~ Baboszewo. 

7. Podmioty wybrane w konkursie Sq zobowiqzane do prowadzenia wyodr~bnionej 

dokumentacji finansowo-ksi~gowej i ewidencji ksi~gowej zadania publicznego, zgodnie 
z zasadami wynikajqcymi z ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Oz. U. 
z 2019, poz. 351 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci poiytku 
publicznego i 0 wolontariacie (Oz. U. z 2020, poz. 1057 ze zm.). 

8. Podmioty wybrane w konkursie Sq zobowiqzane do zloienia w terminie 30 dni od dnia 
zakmlczenia realizacji zadania publicznego sprawozdania kmlcowego z wykonania zadania 
publicznego sporzqdzonego wedlug wzoru stanowiqcego zalqcznik do Rozporzqdzenia 
Przewodniczqcego Komitetu do spraw poiytku publicznego z dnia 24 pazdziernika 2018 r. 
w sprawie wzorow ofert i ramowych wzorow umow dotyczqcych realizacji zadan 
publicznych oraz wzorow sprawozdan z wykonania tych zadan (Oz. U. z 2018, poz. 2057 ze 
zm.). 

9. Oferent realizujqc zadanie zobowiqzany jest do stosowania przeplSOW prawa, 
w szczegolnosci Rozporzqdzenia 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 
95/46IWE (ogolne rozporzqdzenie 0 ochronie danych) (Oz. U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119) oraz 
wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych 
w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych (tj. Oz.U. 2019 poz. 
1781) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych ( Oz.U. 2019 poz. 869 ze 
zm.) ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Oz.U. 2019 poz. 351 ze zm.). 

V. Terminy i warunki skladania ofert 
Oferty naleiy skladae w zamkni~tych kopertach w terminie do dnia 20.01.2020 r. do Kancelarii 
Ogolnej Urz~du Gminy w Baboszewie ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo z dopiskiem na 
kopercie "Konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadan z zakresu poiytku publicznego 
w obszarze - upowszechniania kultury fizycznej wsrod mieszkancow gminy Baboszewo w 2021" 
(decyduje data wplywu 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 komisj~ konkursowq powolanq przez Wojta Gminy Baboszewo. 
Wnioski, ktore uzyskaly pozytywnq ocen~ formalnq przekazane Sq do oceny merytorycznej. 

2. Wykaz bl~dow, ktore mogq powodowae odrzucenie oferty z przyczyn formalnych, jeieli ich 
uzupelnienie nie nastqpi w terminie 3 dni od momentu powiadomienia wnioskodawcy przez 
Urzqd Gminy Baboszewo 0 zaistnialych bl~dach: 
1) brak podpisu/podpisow wszystkich osob upowainionych do reprezentowania organizacji 

na formularzu oferty (reprezentacja musi bye zgodna z zapisami statutu opisanymi 
rowniei w wypisie z KRS lub innym wlasciwym dokumencie potwierdzajqcym sposob 
reprezentacji wnioskodawcy, a podpisy muszq bye czytelne i umoiliwiae, w przypadku 
braku pieczqtek imiennych odczytanie imienia i nazwiska osoby skladajqcej podpis), 

2) uzupelnienie wymaganych zalqcznikow. 
3. Oferta nie podlega ocenie merytorycznej jeieli zostala odrzucona z powodu nast~pujqcych 

bl~dow formalnych: 



1) wypelniona oferta nieprawidlowo, 
2) zlozenie oferty po terminie, 
3) niewypelnienie wszystkich punktaw formularza oferty, 
4) zlozenie oferty w niewlasciwy sposab - niezgodnie z ogloszeniem, np. faksem, 

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

konkursie, 
6) zlozenie oferty przez podmiot nieuprawniony, 
7) zlozenie oferty przez organizacj~ , ktara wedlug statutu nie prowadzi dzialalnosci 

w dziedzinie obj~tej konkursem, 
8) zlozenie oferty podpisanej przez osoby nieupowaznione. 

4. W otwartym konkursie ofert moze zostac wybrana wi~cej niz jedna oferta w ramach 
jednego zadania. 

5. Decyzj~ 0 wyborze podmiotaw, ktare uzyskaj'l. dotacj~ oraz 0 wysokosci dotacji podejmuje 
Wajt Gminy Baboszewo w formie zarz'l.dzenia. 

6. Wyb6r oferty nast'l.Pi w terminie do 14 dni po uplywie terminu skladania ofert. 
7. Oferty b~d'l. oceniane wedlug nast~puj'lcych kryteriaw merytorycznych: 

1) mozliwosc realizacji zadania przez oferenta (waga kryterium 20%): 
a) miejsce realizacji zadania, 
b) adresaci obj~ci zadaniem, 
c) cele realizacji zadania publicznego oraz sposab ich realizacji, 
d) harmonogram, 

2) kalkulacja przewidywanych kosztaw realizacji zadania (waga kryterium 25%): 
a) calkowity koszt realizacji zadania, 
b) racjonalne przeznaczenie srodkaw finansowych na realizacj~ zadania, 

3) jakosc wykonania zadania i kwalifikacje osab (waga kryterium 20%): 
a) posiadane zasoby kadrowe, 
b) posiadane zasoby rzeczowe, 

4) udzial srodkaw finansowych wlasnych lub pochodz'l.cych z innych zradel (waga 
kryterium 10%), 

5) wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia wolontariuszy i prac~ spoleczn'l 
czlonkaw (waga kryterium 10%), 

6) dotychczasowe doswiadczenie w realizacji zadan podobnego rodzaju (waga kryterium 
15%): 
a) rzetelnosc i terminowosc oraz sposab rozliczenia zrealizowanych zadan w latach 

ubieglych. 
Karta indywidualnej oceny oferty stanowi zal'lcznik do niniejszego ogloszenia. 

8. Ogloszenie wynikaw konkursu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, 
na tablicy ogloszen w siedzibie Urz~du Gminy Baboszewo oraz na stronie internetowej 
Urz~du Gminy Baboszewo. 

9. Wajt Gminy Baboszewo uniewaznia otwarty konkurs ofert, jezeli: 
1) nie zlozono zadnej oferty, 
2) zadna ze zlozonych ofert nie spelnia wymogaw zawartych w ogloszeniu, 0 ktarym 

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

10. Informacj~ 0 uniewaznieniu otwartego konkursu ofert Wajt Gminy Baboszewo podaje do 
publicznej wiadomosci w sposab okreslony wart. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie. 

11. Wysokosc dotacji przekazana przez Gmin~ Baboszewo na realizacj~ zadania tego same go 
rodzaju w poprzednich latach: 
2019 rok 77000,00 zl 
2020 rok 82 000,00 zl 



Dodatkowe informacje mozna uzyskac w Referacie Organizacyjnym w Urz~dzie Gminy 
Baboszewo ul. Warszawska 9A, u Pani Anny NajechaJskiej tel. 236611091, e-mail: 
anajechaJska@gminababoszewo.pJ 

W~T 

mfP' 1.1. BOgda~~" Pletnmewsh 



Zal Qcznik nr I 
do Ogloslcilia W6jta 

Gmilly l3aboszcwo 
z dllia 30 gfudlli a 2020 f. 

Rozstrzygni~cic Konkursu ofert na realizacj~ zadan pozytku publicznego w Baboszewie 
w dniu ............................... .......... .. 

Karta indywidualnej occny oferty 
Nazwa zadania ... .... ............... ........ ................ .... ...... ...... .............. ... ............ .. . 
Nr oferty ...... .................... ............ ..... ..... ......... .... ......... ....... .......... .............. . . 
Imiy i nazwisko czlonka komisji ... ................ .... ...... ..... ................. ........ .... .. . 

Lp. KRYTERIA OCENY 
MAX. ilose lIose pkt. 
punktow przyzllanych 

Mozliwosc realizacji zadania przcz ofercnta 

1 Miejsce rea lizacji zadania, 5 

2 Adresaci obj~ci zadaniem 5 

3 Cele realizacji zadania publ ieznego oraz spos6b ieh realizaeji 5 

4 Harmonogram 5 

Kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji zadania 

1 Calkowity koszt realizacji zadania 15 

2 Racjonalne przeznaczenie srodk6w finansowych na realizacj~ zadania 10 

Jakosc wykonania zadania i kwalifikacje osob 

1 Posiadane zasoby kadrowe 10 

2 Posiadane zasoby rzeczowe 10 

Udzial srodkow finansowych wlasnych lub pochodzl}cych 
z innych trOdel 

1 
Wysokosc srodk6w wlasnych lub pochodz,!cych z innych :l.r6del 

10 
przewidzianych na realizacj y zadania 

Wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia wolontariuszy 
i prac~ spolcczn!\ czlonkow 

I 
Wklad osobowy oferenta, w tym swiadczellia wolontariuszy 10 
i praca spoleczna czlonk6w 

Dotychczasowe doswiadczenie w realizacji zadan podobncgo rodzaju 

I Rzetelnosc 5 

2 Terminowosc 5 

3 Spos6b rozliczellia 5 

L'!czna ilosc uzyskanych punkt6w 100 

(daw i podpis czlonkOl kOl11isj i ) 



Zal~cznik nr 2 
do Ogloszcnia W6jta 

Gillin), Baboszcwo 
z dnia 30 grudnia 2020 r. 

Obowi!!zek informacyjny dla oferentow w ZWi!!ZkU z przetwarzaniem danych 
osobowych przez administratora: 

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W6jt Gminy Baboszewo (dalej: 
"ADMINISTRATOR"), z siedzibq: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. Z Administratorem 
mozna siy kontaktowac pisemnie, za pomOCq poczty tradycyjnej na adres: ul. Warszawska 9A, 09-
130 Baboszewo lub drogq e-mailowqpodadresem:urzad@gminababoszewo.pl. 
2. Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z kt6rym mozna siy skontaktowac pod 
adresem mailowym: iod@gminababoszewo.pl. 
3. PanilPana dane osobowe Sq przetwarzane na podstawie Rozporzqdzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b 
fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu 
takich danyeh oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzqdzenie 0 ochronie danych), tj. 
w oparciu 0 zgody osoby. 
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa siy w celu zlozenia oferty na wsparcie realizaeji 
zadania pn. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wsr6d dzieci, mlodzieZy i doroslyeh z 
terenu gminy Baboszewo w zakresie pilki noznej. 
5. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa siy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
administratora lub strony trzeeiej. 
6. Dane osobowe nie pochodzq od siron trzecieh. 
7. Administrator nie zamierza przekazywac danych do paI1stwa trzeeiego lub orgamzacJI 
miydzynarodowej. 
8. Administrator bydzie przekazywal dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie 
przepis6w prawa, w tym w szczeg61nosei do: Zakladu Ubezpieczen Spolecznych, Urzydu 
Skarbowego. 
9. Dane osobowe bydq przetwarzane przez Administratora przez 5 lat od ezasu zakonczenia 
prowadzonej sprawy, chyba ze odrybne przepisy przewidujq dluzszy okres przechowywania 
dokumentacji. 
10. Osoba, kt6rej dane dotyczq rna prawo do z'ldania od administratora dostypu do danyeh 
osobowych, ieh sprostowania, usuniycia lub ograniczenia przetwarzania oraz 0 prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych. 
11. Skargy na dzialania Administratora mozna wniesc do Prezesa Urzydu Ochrony Danych 
Osobowych. 
12. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbydnym do wykonania 
obowiqzk6w pracodawcy. Brak zgody lub jej wycofanie nie pociqga za sobq zadnych negatywnych 
konsekwencji. Wycofanie zgody nie wplywa na zgodnosc z prawem wykorzystania danych 
osobowych przed jej wycofaniem. 
13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

Zgoda na przetwarzanie danych: 

la, ........ , ........................ wyrazam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. 

/podpis/ 


