
Z A R Z t\ 0 ZEN I E NR ORG 0050.87.2021 
W6JTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 23 grudnia 2021 roku 

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadait z zakresu poZytku 
publicznego w 2022r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wsrod mieszkaitcow gminy 
Baboszewo w zakresie pilki nomej. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorZlldzie gminnym 
( Dz. U. z 2021 r. poz.1372 z pom. zm.), art. II ust. I i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzialalnosci pOZytku publicznego i 0 wolontariacie ( Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z pom. zm.) 
oraz Uchwaly Nr XXXIV225.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2021r. 
w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Wspolpracy Gminy Baboszewo z organizacjami 
PozarZlldowymi oraz innymi podmiotami, prowadzllcymi dzialalnosc poZytku publicznego 
na rok 2022" zarzlldzam, co nastl(puje: 

§1 

Oglaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadait z zakresu pOZytku publicznego 
w 2022 r. w obszarze - upowszechniania kultury fizycznej wsrod mieszkaitcow gminy Baboszewo 
w zakresie pilki nomej. 

§2 

Trese ogloszenia 0 otwartym konkursie ofert stano wi za1llcznik do niniejszego zarzlldzenia. 

§3 

Wykonanie ZarZlldzenia powierza sil( Kierownikowi Referatu Organizacyjnemu 

§4 

Zarzlldzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania. 



OGLOSZENIE 
W6jta Gminy Baboszewo 

z dnia 23 grudnia 2021 roku 

Zal~cznik 
do Zamjdzenia Nr ORO 0050.87.2021 

W6jta Ominy Baboszewo 
z dnia 23 grudnia 2021 r. 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy Z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci poZytku 
publicznego i 0 wolontariacie (t.j. Oz. U. z 2020 r. poz.! 057 z pam. zrn.) Wojt Gminy Baboszewo 

oglasza 

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 r. 

1. eel reaJizacji zadania publicznego 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wsrod dzieci, m!odzieZy i doroslych z terenu gminy 
Baboszewo w zakresie pilki noinej poprzez: 

a) organizowanie treningow, gier i udzialu w zawodach ponadgminnych, 
b) szkolenie sportowe dzieci, mlodzieZy i doroslych majllce na celu ksztahowanie ich 

uzdolnien i sprawnosci fizycznej, 
c) uczestnictwo w turniejach sportowych dzieci, mlodzieZy i doroslych, 
d) prowadzenie rozgrywek ligowych zgodnie z obowillZUjllcym terminarzem obsluga 

sc;dziowska ww. imprez, wyposazenie w niezbc;dny sprzc;t sportowy. 

II. Wysokosci srodk6w publicznycb przeznaczonycb na wsparcie realizacji zadania 

Kwota dotacji w 2022 r. przeznaczona na wsparcie realizacji zadania pn. upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu wsrod dzieci , mlodzieZy i doros!ych z terenu gminy Baboszewo w zakresie pilki 
nOinej - 92 000,00 zl. (s!ownie: dziewic;cdziesillt dwa tysillce zlotych) 

III. Zasady przyznawania dotacji 

Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji zadan publicznych, na ktory rozplsany 
jest konkurs, okreslajll przepisy: 

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie 
(t.j. Oz. U. z 2020 r. poz. 1057 z pam. zm.), 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (t.j. Oz. U. z 2021 r. 
poz. 305 z pam. zrn.), 
uchwaly Nr XXXry.225.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2021r. 
w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Wspolpracy Gminy Baboszewo z 
organizacjami PozarZlldowymi oraz innymi podmiotami, prowadZllcymi dzialalnosc poZytku 
publicznego na rok 2022". 

1. Podmiotarni uprawnionymi do zlozenia oferty sll dzialajllce w dziedzinie kultury fizycznej 
i sportu organizacje po~dowe oraz podrnioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
o dzialalnosci pOZytku pUblicznego i 0 wolontariacie, prowadZllce dzialalnosc na terenie 
gminy Baboszewo, posiadajllce odpowiednie doswiadczenie i przygotowanie w tym zakresie 
oraz dajllce gwarancjy pomyslnej realizacji zadania. 
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2. Oferent rna obowiljZek wrueslenia wk!adu w!asnego w wysokosci co najmniej 10% 
calkowitego kosztu zadania. Wklad wlasny moze miee form(( wkladu finansowego 
i niefinansowego. 

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

zadania. 
5. Wysokose przyznanej dotacji moze bye nii:sza niz wnioskowana w ofercie. Wowczas 

warunkiem zawarcia urnowy jest korekta kosztorysu zawartego w ofercie. 
6. W trakcie realizacji zadania dopuszczalne b((dzie dokonywanie przesuni((e pomi((dzy 

poszczegolnymi kosztami okreslonymi w ofercie w zestawieniu kosztow nie wi((cej niz 0 

20% ich wysokosci z zastrzezeniem, ze nie zwi((kszy sift kwota dotacji. Zmiany 
przewyi:szajllce wskazane limity procentowe bydll moi:1iwe wy1llcznie za zgodll 
Zleceniodawcy wyra:ionll w aneksie do umowy. 

7. Rozpatrywane b((dll wy1llcznie oferty kompletne i prawidlowe, zlozone wedlug wzoru 
okreslonego w RozporZ/ldzeniu Przewodniczllcego Komitetu do Spraw POZytku Publicznego 
z dnia 24 pazdziemika 2018, w sprawie wzorow ofert i ramowych wzorow urnow, 
dotycZ/lcych realizacji zadan publicznych oraz wzorow sprawozdait z wykonania tych zadait 
(Dz. U. z 2018 r. poz.2057 z poin. zm.) w terminie okreslonym w niniejszym ogloszeniu 
konkursowym. 

8. Do oferty naleZy dolllczye: 
wydruk komputerowy lub wycillg aktualnej informacji 0 oferencie wpisanym 
do Krajowego Rejestru Slldowego lub aktualny wycillg z innego rejestru blldz 
ewidencji wlasciwej dla formy organizacyjnej oferenta; 
aktualny statut, potwierdzony za zgodnose z oryginalem przez osoby uprawnione 
do reprezentowania oferenta, 

- dokumenty potwierdzajllce upowamienie do dzia!ania w imieniu oferenta, 
- do wniosku mogll bye dolllczone inne zal,!czniki, w tym rekomendacje i opinie 

o oferencie lub 0 realizowanych przez niego programach. 
wypelnion,! klauzul(( informacyjn,! w zwi¢u z przetwarzaniem danych 
osobowych przez Wojta Gminy Baboszewo (zal,!cznik nr 2 do ogloszenia Wojta 
Gminy Baboszewo) 

9. Srodkow pochodzllcych z dotacji nie moma przeznaczye w szczegolnosci na: 
I) zakup nieruchomosci; 
2) rezerwy na pokrycie przyszlych strat lub zobowiljZait; 
3) odsetki z tytulu niezaplaconych zobowiljZait; 
4) wydatki finansowane z innych irOdel; 
5) zaplaty kar regulaminowych; 
6) prowadzenie i obslug(( rachunku bankowego. 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania 

1. Realizacja zadania nas!,!pi w 2022 roku, tj. od dnia podpisania urnowy do dnia 30.11.2022 r. 
2. Zadanie musi bye realizowane na rzecz mieszkaitcow gminy Baboszewo. 
3. Oferent przyjmuj,!cy zlecenie realizacji zadania, zobowiljZuje sift do wykonania zadania 

w zakresie i na zasadach okreslonych w urnowie, kt6ra w szczeg6lnosci okresla: 
a) wysokose dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na ktorego realizacj(( 

sll przekazane srodki dotacj i; 
b) termin wykorzystania dotacji, nie dluzszy niz 14 dni od dnia zakonczenia realizacji 

zadania; 
c) termin i spos6b rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin ZWfOtu niewykorzystanej 

cz((sci dotacji celowej. 
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4. Przyznane srodki finansowe musZl/ bye wydatkowane zgodnie ze zaktualizowanym 
kosztorysem, ztozonym przed podpisaniem umowy. 

5. Zleceniobiorca, realizuj~c zlecone zadanie, zobowi¥uje siy do informowania w wydanych 
przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materialach informacyjnych i promocyjnych, 
poprzez media, w tym na stronie intemetowej Zleceniobiorcy, jak r6wniez stosownie do 
charakteru zadania, poprzez widoczn~ w miejscu jego realizacji tablicy lub przez ustn~ 
informacjy kierowan~ do odbiorc6w, 0 fakcie wsp61fmansowania realizacji zadania przez 
Gminy Baboszewo. 

6. Podmioty wybrane w konkursie s~ zobowi¥alle 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. Oz. U. z 2021 r. poz. 217 z p6m. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzialalnosci poZytku publicznego i 0 wolontariacie (t.j. Oz. U. z 2020 r. poz. 1057 z p6m. 
zm.). 

7. Podmioty wybrane w konkursie s~ zobowi¥ane do zlozenia w terminie 30 dni od dnia 
zakonczenia realizacj i zadania publicznego sprawozdania koncowego z wykonania zadania 
publicznego sporZl/dzonego wedlug wzoru okrdlonego w Rozporz~dzeniu 

PrzewodnicZl/cego Komitetu do Spraw POZytku Publicznego z dnia 24 pazdziemika 2018 w 
sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotycZl/cych realizacji zadaJi. publicznych 
oraz wzor6w sprawozdaJi. z wykonania tych zadaJi. (Oz. U. z 2018 r. poz.2057 z p6m. zm.). 

8. Oferent realizuj~c zadanie, zobowi¥any jest do stosowania przepis6w prawa, 
w szczeg61nosci Rozporz~dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi¢u z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporz~dzenie 0 ochronie danych) (Oz. U. UE. L. z 2016 r. 
Nr 119, str. I z p6m. zm.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z 
zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018r. 0 ochronie danych 
osobowych (Oz.U. z 2019 poz. 1781 z p6m. zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r 0 

finansach publicznych (t.j . Dz.U. z 2021r poz. 305 z p6m. zm.) ustawy z dnia 29 wrzeSnia 
1994r 0 rachunkowosci (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z p6m. zm). 

V. Terminy i warunki skladania ofert 

Oferty naleZy skladae w zamkniytych kopertach w terminie do dnia 13.01.2022 r. w Urzttdzie 
Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9a ; 09-130 Baboszewo, w kaneelarii og61nej z dopiskiem na 
kopereie " Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadan z zakresu pOZytku publicznego w 2022r. 
w obszarze upowszechniania kultury flzycznej wsrod mieszkancow gminy Baboszewo w 
zakresie pilki no:inej". (deeyduje data wplywu do urzttdu). 

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

l. Wnioski skladane w otwartyeh konkursaeh ofert, poddawane s~ oeenie formalnej oraz 
merytoryeznej przez komisjy konkursow~ powolan~ przez W6jta Gminy Baboszewo. 
Wnioski, kt6re uzyskaly pozytywn~ oceny formaln~, przekazane s~ do oceny merytoryeznej. 

2. Wykaz blyd6w, kt6re mog~ powodowae odrzueenie oferty z przyezyn formalnyeh, jezeli ieh 
uzupelnienie nie nast@i w terminie 3 dni od momentu powiadomienia wnioskodawey przez 
UrZl/d Gminy Baboszewo 0 zaistnialyeh blttdaeh: 
1) brak podpisu/podpisow wszystkieh osob upowa:inionyeh do reprezentowania organizaeji 

na formularzu oferty (reprezentaeja musi bye zgodna z zapisami statutu opisanymi 
rowniez w wypisie z KRS lub innym wlaseiwym dokumeneie potwierdzaj~eym sposob 
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reprezentacji wnioskodawcy, a podpisy musz!) bye czytelne i umozliwiae, w przypadku 
braku piecZ!)tek imiennych, odczytanie imienia i nazwiska osoby skladaj!)cej podpis); 

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

blydow formalnych: 
1) wypelniona oferta nieprawidlowo, 
2) zlozenie oferty po terminie, 
3) niewypelnienie wszystkich punktow formularza oferty, 
4) zlozenie oferty w niewlasciwy sposob - 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 organizacj y, ktora wedlug statutu nie prowadzi dzialalnosci 

w dziedzinie objytej konkursem, 
8) zlo:i:enie oferty podpisanej przez osoby nieupowaznione. 

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

5. Decyzjy 0 wyborze podmiotow, ktore uzyskaj!) dotacjy oraz 0 wysokosci dotacji podejmuje 
Wojt Gminy Baboszewo w formie zarz!)dzenia. 

6. Wybor oferty nast!)pi w terminie do 14 dni po uplywie terminu skladania ofert. 
7. Oferty b'rdll oceniane wedlug nast'rpujllcych kryteriow merytorycznych: 

a) mozliwosc realizacji zadania przez oferenta (waga kryterium 20%): 
• miejsce realizacji zadania, 
• adresaci objyci zadaniem, 
• cele realizacji zadania publicznego oraz sposob ich realizacji, 
• harmonogram, 

b) kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji zadania (waga kryterium 25%): 
• calkowity koszt realizacji zadania, 
• racjonalne przeznaczenie srodkow finansowych na realizacjy zadania, 

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

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

e) w!dad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia wolontariuszy i pracc; spolccznll 
czlonkow (waga kryterium 10%), 

t) dotychczasowe doswiadczenie w realizacji zadan podobnego rodzaju (waga 
kryterium 15%): 
• rzetelnose i terminowose oraz sposob rozliczenia zrealizowanych zadaiJ. w latach 

ubieglych. 
Karta indywidualnej oceny oferty stano wi zal!)cznik do niniej szego ogloszenia. 

8. Ogloszenie wynikow konkursu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej , 
na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Gminy Baboszewo oraz na stronie intemetowej 
Urzydu Gminy Baboszewo. 

9. Wojt Gminy Baboszewo uniewamia otwarty konkurs ofert, jezeli: 
• nie zlozono Zadnej oferty; 
• zadna ze z!ozonych ofert nie spelnia wymogow zawartych w ogloszeniu, 0 ktorym 

mowa w art. 13 us!. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 0 dzialalnosci poZytku 
publicznego i 0 wolontariacie (Dz.U.z 2020 r. poz.IOS7 z poin. zm.) 
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10. Infonnacjy 0 uniewazmeniu otwartego konkursu ofert W6jt Gminy Baboszewo podaje 
do pubJicznej wiadomosci w spos6b okresJony w art. 13 us!. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci po:i:ytku publicznego i 0 wolontariacie. 

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

2020 rok 
202 1 rok 

82 000,00 zl / slownie: osiemdziesiqt dwa tysiqce zlotych/ 
82 000,00 zl / slownie: osiemdziesiqt dwa tysiqce zlotych / 

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

Strona 5 z 5 


