ZAR Z

1\ D ZEN I E NR ORG.0050.

..2022

WOJTA GMINY BABOSZEWO
z dnia 10 marca 2022 roku

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadaIi z zakresu
pOZytku publicznego w 2022r. w obszarze dzialalnosci na rzecz dzieci i mlodzieZy, w tym
wypoczynku dzieci i mlodzieZy
Na podstawie art. 30 Ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samor~dzie gminnym
(t.j . Dz. U. z .2021 r. poz. 1372 z porn. zm.), art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pOZytku publicznego i 0 wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z porn. zm.)
oraz Uchwaly Nr XXXIV,225.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2021r.
w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Wspolpracy Gminy Baboszewo z organizacjami
pozarzl.ldowymi oraz innymi podmiotami, prowadzl.lcymi dzialalnosc pOZytku pUblicznego
na rok 2022" zarzl.ldzam, co nastctpuje:

§1

Oglaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadan z zakresu pOZytku publicznego
w 2022 r. w obszarze dzialalnosc na rzecz dzieci i mlodzieZy, w tym wypoczynku dzieci
i mlodzieZy pod nazwl.l- "Organizacja wyjazdowych form letniego wypoczynku dla dzieci
i mlodziezy z gminy Baboszewo w okresie ferii letnich 2022 roku."
§2

TreSe ogloszenia 0 otwartym konkursie ofert stano wi za1l.lcznik do niniejszego zarZ"ldzenia.

§3
Wykonanie Zarzl.ldzenia powierza sict Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

§4

Zarzl.ldzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

wW

mgr Int. Bogdan Janusz Pietrllszews b

Zal~cznik

do

Zarz~dzenia

Nr ORG.0050 ...... 2022
W6jta Gminy Baboszewo
z dnia 10 marca 2022 r.

OGLOSZENIE
W6jta Gminy Baboszewo
z dnia 10 marca 2022 roku
Na podstawie art.ll ust 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 0 dzialalnosci poZytku
publicznego i 0 wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z pom. zm.) Wojt Gminy Baboszewo
oglasza
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 r.
I.

Rodzaj zadania

Dzialalnosc na rzecz dzieci i mlodzieZy, w tym wypoczynku dzieci i mlodzieZy pod nazwll " Organizacja wyjazdowych form letniego wypoczynku dla dzieci i mlodzieZy z gminy
Baboszewo w okresie ferii letnich 2022 roku."
Informacje specyfikuj~ce zadanie:
1. W ramach realizacji zadania wykonawcy zobowi¥uje siy do:
a) zorganizowania kolonii letnich zgodnie z ustawll z dnia 7 wrzesllIa 1991 r. 0 systemie
oswiaty (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1915 z poin. zm.) oraz rozPorzlldzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i mlodzieZy (Dz. U.
z 2016 f. poz. 452);
b) zapewnienia kadry wypoczynku, ktorll stanowill kierownik wypoczynku, wychowawcy
wypoczynku, trenerzy, instruktorzy lub inne osoby prowadzllce zajycia podczas
wypoczynku zgodnie z programem wypoczynku. Kadra wypoczynku musi spelniac
warunki 0 ktorych mowa w art. 92p pkt 1-6 ustawy 0 systemie oswiaty.
Zgodnie z ustawll z dnia 13 maja 2016r. 0 przeciwdzialaniu zagrozeniom przestypczoscill
na tIe seksualnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 152 z pom. zm.) w przypadku zatrudniania
lub podjycia innych form wspolpracy w ramach dzialalnosci zwi¥anej z edukacjll,
wypoczynkiem, leczeniem maloletnich lub opieka nad nimi pracodawca lub inny
organizator w zakresie takiej dzialalnosci ma obowi¥ek sprawdzenia, czy dane zatrudnianej
lub dopuszczonej do pracy osoby sll zamieszczone w Rejestrze Sprawcow Przestypstw
na TIe Seksualnym.
eel Zadania
1) Zapewnienia pobytu uczestnikow zadania na kolonii przez okres minimum 7 dni;
2) Dokonania naboru uczestnikow zadania z terenu gminy Baboszewo we wlasnym zakresie.
3) Objycia dzialaniem co najmniej 45 dzieci z terenu gminy Baboszewo;
4) Zakwaterowania uczestnikow zadania w pokojach 2-5 osobowych WYPosaZonych w wyzel
sanitamy (tj. umywalka, we, natryski, bieZllca ciepla i zimna woda);
5) Zapewnienia calodziennego WYZywienia uczestnikom zadania - sniadanie, obi ad,
podwieczorek, kolacja (w pierwszym dniu kolonii - obiad, podwieczorek, kolacja;
w ostatnim dniu kolonii - sniadanie i suchy prowiant na podroz);
6) Przewozu uczestnikow zadania z Baboszewa do miejsca zakwaterowania i z powrotem;
7) Ubezpieczenia uczestnikow zadania na czas przewozu oraz na czas pobytu na kolonii;
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8) Zapewnienia calodobowej opieki medycznej na kolonii;
9) Zapewnienia ratownika podczas k~pieli na basenie lub przewodnika turystyki gorskiej
zgodnie z obowi~zuj~cymi przepisami;
10) Zorganizowania wycieczek autokarowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie;
11) Zorganizowania kolonii w ogrodzonym i calodobowo strzezonym osrodku
wypoczynkowym. Osrodek winien posiadac: sto16wky, plac zabaw oraz sprzyt sportowy.

II.

Wysokosci srodkow pubJicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania

Kwota dotacji w 2022r. przeznaczona na wsparcie realizacji zadania nad morzem,jeziorem lub
w gory dla dzieci i mlodzieZy w oparciu 0 pisernny program zajyc
- 3S 000, 00 zl (slownie: trzydziesci piyc tysiycy zlotych).

III.

Zasady przyznawania dotacji

Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji zadan publicznych, na ktory rozpisany
jest konkurs, okreslaj~ przepisy:
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z poin. zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 0 finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r.
poz. 305 z poin. zm.),
uchwaly Nr XXXIV.225.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2021r.
w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Wspolpracy Gminy Baboszewo
z organizacjami pozar~dowymi oraz innymi podmiotami, prowadz~cymi dzialalnosc
pOZytku publicznego na rok 2022".
1. Podmiotami uprawnionymi do zlozenia oferty s~ organizacje pozarz~dowe oraz podmioty
wymienione w art 3 ust.3 ustawy 0 dzialalnosci pOZytku pUblicznego i 0 wolontariacie,
prowadz~ce dzialalnosc statutow~ w zakresie pomocy spolecznej lub w zakresie organizacji
wypoczynku dzieci i mlodzieZy, dzialaj~ce na terenie gminy Baboszewo, posiadaj~ce
odpowiednie doswiadczenie i przygotowanie w zakresie pomocy spolecznej lub w zakresie
organizacji wypoczynku dzieci i mlodzieZy oraz daj~ce gwarancjy pomyslnej realizacji
zadania.
2. Kopiy zgloszenia wypoczynku wraz z jego numerem nadanym przez kuratora oswiaty,
organizator zobowi~any bydzie dostarczyc po ogloszeniu wynikow konkursu w terminie
wskazanym przez organizatora konkursu, nie poiniej jednak, niz do momentu podpisania
umowy.
3. Do konkursu moze przyst@ic podmiot, wobec ktorego nie toczy siy zadne postypowanie
egzekucyjne.
4. Oferent ma obowi~ek wniesienia wkladu wlasnego w wysokosci co najmniej 10%
calkowitego kosztu zadania. Wklad wlasny moze miec formy wkladu finansowego
i niefinansowego.
S. W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nast~pi w trybie wsparcia wykonania
zadania.
6. Wysokosc przyznanej dotacji moze byc nizsza niz wnioskowana w ofercie. Wowczas
warunkiem zawarcia umowy jest aktualizacja kosztorysu zawartego w ofercie.
7. W trakcie realizacji zadania dopuszczalne bydzie dokonywanie przesuniyc pomiydzy
poszczegolnymi kosztami okreSlonymi w ofercie w zestawieniu kosztow nie wiycej niz
o 20% ich wysokosci z zastrzezeniem, ze nie zwiykszy siy kwota dotacji. Zmiany
przewyzszaj~ce wskazane limity procentowe byd~ moZliwe wyl~cznie za zgod~
Zleceniodawcy wyrazon~ w aneksie do umowy.
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8. W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nast'!Pi w trybie wsparcia wykonania
zadania.
9. Rozpatrywane b«dll wy1llcznie oferty kompletne i prawidlowe, zlozone wedlug wzoru
okreslonego w RozporZlldzeniu Przewodniczllcego Komitetu do SprawPoZytku Publicznego
z dnia 24 pazdziemika 2018, w sprawie wzorow ofert i ramowych wzorow umow,
dotycZllcych realizacji zadan publicznych oraz wzorow sprawozdan z wykonania tych zadan
(Dz. U. z 2018 r. poz.2057 z pom. zm.) w terminie okreslonym w niniejszym ogloszeniu
konkursowym.
10. Do oferty naleZy dolllCZYC:
- wydruk komputerowy lub wycillg aktualnej informacji 0 oferencie wpisanym
do Krajowego Rejestru Slldowego lub aktualny wycillg z innego rejestru blldi
ewidencji wlasciwej dla formy organizacyjnej oferenta;
aktualny statut, potwierdzony za zgodnose z oryginalem przez osoby uprawnione
do reprezentowania oferenta,
dokumenty potwierdzajllce upowai:nienie do dzialania w imieniu oferenta,
do wniosku mogll bye dolllczone inne zalllCzniki, w tym rekomendacje i opinie
o oferencie lub 0 realizowanych przez niego programach.
wypelnionll klauzul« informacyjnll w zwi~u z przetwarzaniem danych
osobowych przez Wojta Gminy Baboszewo (zalllcznik nr 2 do ogloszenia Wojta
Gminy Baboszewo)
11. Srodki pochodzllce z datacji mog§. bye wykorzystane w szczegolnosci na:
1) WYZywienie;
2) zakwaterowanie;
3) do w6z aczl%'tYliR"ow-wyPoczyfiKU-; 4) koszty
realizacji
programu kulturalno-oswiatowego,
sportowo-rekreacyjnego,
turystycznego, edukacyjnego;
5) koszty ubezpieczenia;
6) koszty WYPosaZenia dla dzieci, ktore b«dll tego wymagac, niezb«dnego
do funkcjonowania na wypoczynku (odziez, obuwie, srodki do osobistej higieny itp.);
7) wynagrodzenie personelu pedagogicznego i obsrugowego.
12. Srodkow pochodZllcych z dotacji nie moma przeznaczye w szczegolnosci na:
1) zakup nieruchomosci;
2) rezerwy na pokrycie przyszlych strat lub zobowillZan;
3) odsetki z tytulu niezaplaconyeh zobowillZan;
4) wydatki finansowane z innyeh irodel;
5) zaplat« kar regulaminowych;
6) prowadzenie i obslug« rachunku bankowego;

IV.

Terminy i warunki realizacji zadania

1. Realizacja zadania nast'!Pi w 2022 roku, tj. od dnia podpisania umowy
do dnia 30 wrzesnia 2022 r.
2. Zadanie musi bye realizowane na rzecz mieszkancow gminy Baboszewo i/lub uczniow
szk61 dla ktorych Gmina Baboszewo jest organem prowa~cym.
3. Oferent przyjmujClcy zleeenie realizacji zadania, zobowiq,zuje si« do wykonania zadania
w zakresie i na zasadaeh okreslonych w umowie, ktora w szczegolnosci okresla:
a) wysokose dotacji, eel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na ktorego realizacj«
sCl 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
cz«sci dotacji celowej.
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4. Z dotacji mog(! bye finansowane koszty zwi(!zane z realizacj(! zadania poniesione w okresie
trwania umowy.
5. Przyznane srodki finansowe musZ(! bye wydatkowane zgodnie ze zaktualizowanym
kosztorysem, zlozonym przed podpisaniem umowy.
6. Zleceniobiorca, realizuj(!c zlecone zadanie, zobowi(!Zuje 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(! w miejscu jego realizacji tablicy lub przez ustn(!
informacjy kierowan(! do odbiorcow, 0 fakcie wspolfinansowania realizacji zadania przez
Gminy Baboszewo.
7. Podmioty wybrane w konkursie s(! zobowiC!Zalle do prowadzenia wyodrybnionej
dokumentacji finansowo-ksiygowej i ewidencji ksiygowej zadania publicznego, zgodnie
z zasadami wynikaj,!cymi z ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r. 0 rachunkowosci
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z poz. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o dzialalnosci poZytku pUblicznego i 0 wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z pow.
zm).
8. Podmioty wybrane w konkursie s(! zobowi(!Zane do zlozenia w terminie 30 dni od dnia
zakonczenia realizacji zadania publicznego sprawozdania koncowego z wykonania zadania
publicznego sporzq.dzonego wedlug wzoru stanowiq.cego zal,!cznik nr 5 do Rozporzq.dzenia
Przewodnicz(!cego Komitetu do Spraw POZytku Publicznego z dnia 24 pazdziernika 2018 r.
w sprawie wzorow ofert i ramowych wzorow umow, dotycZ(!cych realizacji zadan
publicznych oraz wzorow sprawozdan z wykonania tych zadan (Dz. U. z 2018 r. poz.2057
z poin. zm.) w terminie okreslonym w niniejszym ogloszeniu konkursowym.
9. Oferent realizujq.c zadanie, zobowi(!Zany jest do stosowania przepisow prawa,
w szczegolnosci Rozporz,!dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi¢u z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporz(!dzenie 0 ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1
z poin. 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
(Dz.U. z 2019 poz. 1781 z po in. zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r 0 finansach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r poz. 305 z po in. zm.) ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r.
o rachunkowosci (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 217 z poin. zm).
V.

Terminy i warunki skladania ofert

1. Oferty moma skladac w zarnkniytych kopertach z dopiskiem na kopercie "Konkurs
ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 r. - Organizacja wyjazdowych
form letniego wypoczynku dla dzieci i mlodzieZy z gminy Baboszewo w okresie ferii
letnich 2022 roku." osobiscie w kancelarii ogolnej lub przeslae na adres: Urzq.d Gminy
Baboszewo ul. Warszawska 9a 09-130 Baboszewo w nieprzekraezalnym terminie
do dnia 31 marea 2022 r. (deeyduje 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 sq. ocenie formalnej oraz
merytorycznej przez komisjy konkursowq. powolanq. przez Wojta Gminy Baboszewo.
Wnioski, ktore uzyskaly pozytywnq. oceny formaln(!, przekazane sq. do oceny merytorycznej.
2. Wykaz blydow, ktore mog,! powodowac odrzucenie oferty z przyczyn formalnych, jezeli ich
uzupelnienie nie nast'!Pi w terminie 3 dni od momentu powiadomienia wnioskodawcy przez
Urz'!d Gminy Baboszewo 0 zaistnialych blydach:
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1) brak podpisulpodpis6w wszystkich os6b upowaZnlonych do reprezentowania organizacji
na formularzu oferty (reprezentacja musi bye zgodna z zapisami statutu opisanymi
r6wniez w wypisie z KRS lub innym wlasciwym dokumencie potwierdzaj~cym spos6b
reprezentacji wnioskodawcy, a podpisy musz~ bye czytelne i umozliwiae, w przypadku
braku piec~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 nast«puj~cych
bhrd6w formalnych:
1) wypelniona oferta nieprawidlowo,
2) zloZenie oferty po terminie,
3) niewypelnienie wszystkich punkt6w formularza oferty,
4) zlozenie oferty w niewlasciwy spos6b - niezgodnie z ogloszeniem, np. faksem,
e-mail em, 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«, kt6ra wedrug statutu nie prowadzi dzialalnosci
w dziedzinie obj«tej konkursem,
8) zlozenie oferty podpisanej przez osoby nieupowa.znione.
4. W otwartym konkursie ofert moze zostac wybrana wi«cej niz jedna oferta w ramach jednego
zadania.
5. Decyzjcr 0 wyborze podmiotow, ktore uzyskaj~ dotacj« oraz 0 wysokosci dotacji podejmuje
W6jt Gminy Baboszewo w formie zarz~dzenia.
~_ _ _ _.u6.....-Wyb6r oreff)' fttlsttwi-w"termiuie do 14 dni po p~w
':'":'l:-'::
e~
erm
=m
:=::u-::;s:r.r:::a::rarua 0 ert.
7. Oferty b~d~ oceniane wed lug nast~puj~cych kryteriow merytorycznych:
a) mozliwosc realizacji zadania przez oferenta (waga kryterium 20%):
• miejsce realizacji zadania,
• adresaci objC(ci 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 srodkow finansowych na realizacj« zadania,
c) jakosc wykonania zadania i kwalifikacje os6b (waga kryterium 20% ):
• posiadane zasoby kadrowe,
• posiadane zasoby rzeczowe,
d) udzial srodk6w finansowych wlasnych lub pochodz~cych z innych irodel (waga
kryterium 10%),
e) wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia wolontariuszy i prac~ spoleczn~
czlonk6w (waga kryterium 10%),
1) dotychczasowe doswiadczenie w realizacji zadan podobnego rodzaju (waga
kryterium 15%):
• rzetelnose i terminowose oraz spos6b rozliczenia zrealizowanych zadan
w latach ubieglych.
Karta indywidualnej oceny oferty stanowi zal~cznik do niniejszego ogloszenia.

8. Ogloszenie wynik6w konkursu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na tablicy ogloszen w siedzibie Urz«du Gminy Baboszewo oraz na stronie intemetowej
Urz«du Gminy Baboszewo.
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9. W6jt Gminy Baboszewo uniewamia 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.
o dzialalnosci poZytku publicznego i 0 wolontariacie.
10. Infonnacje( 0 uniewaZnieniu otwartego konkursu ofert W6jt Gminy Baboszewo podaje
ustawy z dnia
do publicznej wiadomosci w spos6b okreslony w art. 13 ust.3
24 kwietnia 2003r. 0 dzialalnosci poZytku pUblicznego i 0 wolontariacie.
11. Wysokosc dotacji przekazana przez Gmine( Baboszewo na realizacje( zadania tego samego
rodzaju w poprzednich latach:
2020 rok
2021 rok

zl
zl

Dodatkowe informacje Moina uzyskac w Referacie Organizacyjnym w Urzt;dzie Gminy
Baboszewo ul. Warszawska 9a, pok. nr 3 tel. (23) 661-10-91wew. 13. Pracownicy udzielajilc
informacji, nie dokonuj~ oceny formalnej i merytorycznej.
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Zal~cznik nr I
do Ogloszenia W6jta
Gminy Baboszewo
z dnia 10 marca 2022 r.

Rozstrzygni~cie Konkursu ofert na realizacj~ zadan poZytku publicznego w Baboszewie
w dniu ...... marea 2022
Karla indywidualnej oceny oferty

Nazwa zadania w obszarze dzialalnosc na rzecz dzieci i mlodzieZy, w tym wypoczynku dzieci i
mlodzieiy
Nr oferty .................................................................................. .................... .
I"
'k0 c zlnkk
... ................................................................. .
mH( 1 nazWls
0
a omlSJl
MAX. Hose
punkt6w

KRYTERIA OCENY

Lp.

Hose pkt.
przyznanycb

Mozliwosc realizacji zadania przez oferenta

1

Miejsce realizacji zadania,

2

Adresaci obj~ci zadaniem

3

Cele realizacji zadania puhlicznego oraz spos6b ich realizacji

4

Harmonogram

5
5
5
5

Kalkulacja przewidywanych koszt6w realizacji zadania

1

,.,

Ca!kowity koszt realizacji zadania
'Q""J"'naln~ezenie

Slodkow ftmmsowycn na reahzacJ~ zadama

15
10

Jakosc wykonania zadania i kwalifikacje os6b
1

Posiadane zasoby kadrowe

2

Posiadane zasoby rzeczowe

Udzial srodk6w finansowych wlasnych lub
z innyeh zr6del
1

10
10
pochodz~cych

Wysokosc srodk6w wlasnych lub pochodz,!cych z innych ir6del
przewidzianych na realizacjy zadania

10

Wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia wolontariuszy
i prac~ spoleczn~ czlonk6w
1

Wklad osobowy oferenta, w tym swiadczenia wolontariuszy
i praca spoleczna czlonk6w

10

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 komisji)

Zall!cznik nr 2
do Ogloszenia W6jta
Gminy Baboszewo
z dnia IO marca 2022 r.

Obowhlzek informacyjny dla oferent6w w zwhlZku z przetwarzaniem
danych osobowych przez administratora:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojt Gminy Baboszewo (dalej:
"ADMINISTRATOR"), z siedzibet: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo.
Z Administratorem moma sicr kontaktowac pisemnie, za pomocet poczty tradycyjnej na adres:
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo lub droget e-mailowet pod adresem:
urzad@gminababoszewo.pl.
2. Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z ktorym moma sicr skontaktowac
pod adresem mailowym: iodo@gminababoszewo.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe Set przetwarzane na podstawie Rozporzetdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwi¢u z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzetdzenie
o ochronie danych), tj. w oparciu 0 zgodcr osoby.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa sicr w celu zlozenia oferty na wsparcie realizacji
zadania w obszarze: dzialalnosci na rzecz dzieci i mlodzieZy, w tym wypoczynku dzieci
i mlodzieZy.
5. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa sicr na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu administratora lub strony trzeciej.
6. Dane osobowe nie pochodzet od stron trzecich.
7. Administrator nie zamierza przekazywac danych do paflstwa trzeciego lub orgamzacJ1
micrdzynarodowej.
8. Administrator bcrdzie przekazywal dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie
przepisow prawa, w tym w szczegolnosci do: Zakladu Ubezpieczen Spolecznych, Urzcrdu
Skarbowego.
9. Dane osobowe bcrdet przetwarzane przez Administratora przez 5 lat od czasu zakonczenia
prowadzonej sprawy, chyba ze odrcrbne przepisy przewidujet dluzszy okres przechowywania
dokumentacj i.
10. Osoba, ktorej dane dotyczet rna prawo do ZC!dania od administratora dostcrpu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunicrcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 0 prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takZe prawo do przenoszenia danych.
11. Skargcr na dzialania Administratora moma wniesc do Prezesa Urzcrdu Ochrony Danych
Osobowych.
12. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbcrdnym do wykonania
obowi¢ow pracodawcy. Brak zgody lub jej wycofanie nie pocietga za sobet 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:

Ja, ..... .... .. ................ .... .. wyra.zam zgodcr na przetwarzanie moich danych osobowych.

/podpis/

