
Zal4cznik do Zarz4dzenia Nr 0050.50.2020
W6jta Gminy Blizyn
z dnia 19 czerwca 2020 r -

OGLOSZENIE

na podstawie art. l3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci poiytku publicznego
i o wolontmiacie (tj. Dz.U. 22019 r., poz. 688 zp62n. zm.)

WOJT GMINY BLIZYN
oglasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadari publicznych w 2020 r.

oraz
zaprasza organizacje pozarz4dowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy

z dnia24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie do skladania ofert

Zakres Nr

zada
nia

Nazwa zadania WysokoS6 Srodk6w
na realizacjg zadai
w 2020 r.

Termin realizacji
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Realizacja program6w profilaktycznych w zakresie przeciwdziatania alkoholizmowi i przemocy,
zagospodarowanie czasu wolnego w szczeg6lno(ci poprzez:

I
- zajgcia sportowo-rekreacyjne w tym rajdy,
rozgrywki sportowe, tumieje i inne

5 000,00
sierpiei - paZdziemik

2020 r.

- zajgcia muzyczne, turystykg i inne formy s 000,00
sierpieri - pa2dziemik

2020 r.

- zajgcialkonkursy plastyczne, turystykg i inne 5 000,00
sierpieri - pa2dziemik

2020 r.

4
- spotkania integracyjne, turystyka i inne
formy 5 000,00

sierpieri - paZdziernik

2020 r.

5 - wycieczki, konkursy literackie i inne formy 5 000,00
sierpief - paLdziemik

2020 r

W 2020 r. do dnia ogloszenia konkursu nie realizowano 2adnych zadari w rodzaju

2.

3.



I. Rodzai zadania i ko6d Srodk6rv Dublicznvch n rzezn czoalYch a realizacie zadania:

I . Zlecenie realizacji zadaf nast4pi w formie udzielenia dotacji na wsparcie realiz acji zadania.

2. L4cznie na realizacjg zadafi w niniejszym konkursie przezr.acza sig kwotg w wysokodci
25 000,00 zl (slownie: dwadzieScia pi96 tysigcy zlotych).

3. Podmiot realizuj4cy zadanie powinien posiada6 niezbgdne warunki i dojwiadczenie w realizacji
zadai o podobnym charakterze, w tym osoby odpowiedzialne za realizacjg programu
profilaktycznego (przynajmniej jedna) powinny mie6 przygotowanie w zakresie prowadzenia
grupowych zaj96 profi laktycznych.

4. Realizator:

a) odpowiada za weryfikacjg os6b zaanga2owanych do pracy z dzie6mi i mtodziei4
do lat I 8 w Rejestrze Sprawc6w Przestgpstw na Tle Seksualnym (art. 2l ustawy o przeciwdzialaniu
zagroZeniom przestgpczodci? na tle seksualnym - tj. Dz.U. z 2020 poz. l5Z).,

b) zobowiqzany jest do stosowania wszelkich Srodk6w ochrony oraz stosowania obowiqzui4cych
ustaw, rozporz4dzeri oraz wytycznych zwiyanych z SARS-CoV-2;

c) zobowiqzanyjest do rozpowszechnienia informacji o naborze do projektu na terenie calej gminy.

5. Srodki pochodz4ce z dotacji mogq by6 przeznaczone *ylqcznie na pokrycie koszt6w wynikai4cych
bezpoSrednio z realizacji zadan ia publ icznego.

Informacja o zrealizowanych przez Gming Bliiryn w roku ogloszenia otwartego konkursu ofert
i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i zwiqzanych z nimi kosztami,
ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem wysokosci dotacji przekazanych organizacjom pozarz4dowym
i podmiotom, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustarvy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci
po2ytku publicznego i wolontariacie.

Dotacje przyznane w 2019 roku w Gminie Bli2yn na wsparcie zadari publicznych w zakresie
realizacji program6w profilaktycznych dotycz4cych przeciwdzialania alkoholizrnowi i przemocy,
zagospodarowanie czasu wolnego w szczeg6lno6ci poprzez:
. zajgcia sportowo-rekreacyjne w tym rajdy, rozgrywki sportowe, tumieje i inne 5 000,00 zl
o konkursy plastyczne, literackie, wycieczki i inne 5 000,00 zl
. zajgcia $vqczne, turystykg i inne 5 000,00 zl
o gry, zabavry, wyjazdy integracyjne i inne 5 000,00 zl
. zaj9cia plastycme, turystykg i inne 5 000,00 zl

2. Dotacje przyznane w 2020 r. do dnia ogtoszenia konkursu: nie realizowano Zadnych z i!^i tego
samego rodzaju.

7. Zasady o nia dotacii
l. Postgpowanie konkursowe odbywai sig bgdzie z uwzglgdnieniem zasad oke6lonych w ustawie

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci pofiku publicznego i o wolontariacie.
2. O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mog4 sig ubiegad organizacje

pozarz4dowe i podmioty, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalno6ci poZytku publicznego i o wolontariacie (dalej, jako oferenci).

3. Warunkiem przyznania dotacji jest:

l) zgodnoS6 realizowanego zadania zcelami statuto\4ym i oferenta;
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2) objgcie realizacj4 zadania wyl4cznie dzieci i mlodzie2y oraz os6b dorostych zamieszkalych na

terenie calej Gminy Blizyn;
3) dysponowanie odpowiednimi zasobami kadrowymi gwarantujqcymi dobr4 jako56

realizowanego zadania;

4) do5wiadczenie w realizacji zadan podobnego typu;
5) realizacja zadah dotycz4cych przeciwdzialania uzale2nieniom i patologiom spolecznym

z elementami profi laktyki tzaleLniert.

8. Termin i warunki realizacii zada6:
1. Termin realizacli zadari: sierpieri-pazdziemik 2020 r.

2. Kwalifikowalno66 wydatk6w pokrytych z dotacji jak i (rodk6w wlasnych ustala siQ od dnia
podpisania umowy na wykonanie zadania do dnia zakoriczenia realizacji zadania (wg zloionego
harmonogramu).

3. Dopuszcza sig mo2liwo(6 przesunigcia Srodk6w migdzy pozycjami kosaorysowymi o 5o%.

4. Oferent posiadaj4cy uprawnienia do odliczania podatku naliczonego VAT wykazuje

w kosztorysie zadania koszty kwalifikowalne netto (z wyj4tkiem koszt6w, w odniesieniu do kt6rych
nie przysluguje mu prawo odliczania podatku VAT w caloSci lub w czgici), a oferent nieposiadaj4cy

takiego uprawnienia - w kwotach brutto.
5. Wymagany minimalny wklad finansowy oferenta wynosi 100/o calkowitego kosztu realizacji zadania.

Wkladem finansowym oferenta sq: Srodki finansowe wlasne, Srodki finansowe z innych 2r6del

publicznych oraz Srodki pozostale. Pozafinansowy wklad wlasny oferenta nie moze byt przeliczony

na wklad finansowy i wykazywany jako Srodki finansowe wlasne.

6. Wysoko66 dotacji nie mo2e przekroczyt 90o/o calkowitych koszt6w zadania.

7. Uzyskanie Srodk6w finansowych przez wyloniony podmiot na realizacjg zadania publicznego
wyklucza mozliwoit przymania z innego t}4ulu Srodk6w z budZetu gminy Blizyn na ten cel.

9. Spos6b przvgotowania ofert, termin i mieisce skladania ofert.

Skladanie ofert.
1) Oferty na realizacjg zadari publicznych wraz z zal4cznikami nale2y sklada6 w zaklejonych

opisanych kopertach oznaczonych napisem ,,Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w
2020 r, zadafi publicznych Gminy Bli2yn - ,,(podad nazwg zadania)" osobi5cie

w Sekretariacie Urzgdu Gminy BliZyn, przesylk4 pocztowq lub przesylk4 kurierskq na adres:

Urz4d Gminy Blizyn ul. KoSciuszki 79 A,26-120 Blizryn w nieprzekraczalnym terminie do dnia

14 lipca 2020 r. do godz. 1500 (decyduje data wplywu oferty do Urzgdu Gminy potwierdzona

pieczgci4 wplywu).
2) Oferta konkursowa winna by6 sporzqdzona na druku stanowi4cym zal4cznik

do rozporzqdzenia Przewodnicz4cego Komitetu do spraw poZltku publicznego z dnia

24 pet2dziemika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotycz4cych

realizacji zadari publicznych oraz wzor6w sprawozdari z wykonania tych zadah (Dz.U.22018
r. po2.2057) - dalej ,,druk oferty".

3) Dopuszcza sig takZe mo2liwo56 skladania ofert wraz z zalqcznikami w formie zbindowanej,

zszytej, spigtej w skoroszycie.

2. Wymaganadokumentacja:
l) prawidlowo wypelniony druk oferty podpisany przez osoby upowaZnione do skladania

o6wiadczeri woli, zgodnie z kopi4 aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego, innego

rejestru lub ewidencji. Oferta niespelniajqca wymagania przewidzianego w zdaniu

poprzedzajqcym podlega odrzuceniu. OSwiadczenie woli powinno by6 po(wiadczone pieczgci4

oferenta;

2) kopig aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sqdowego, innego rejestru lub odpowiednio
wyci4g z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzaj4ce status prawny oferenta i umocowanie



os6b go reprezentujqcych (w przypadku instytucji ko5cielnych potwierdzenie odbioru
powiadomienia o uzyskaniu osobowo6ci prawnej przez instyucjg ko6cieln4 lub dekret
erygowania parafii lub za6wiadczenie z Kurii). Odpis musi byi zgodny z aktualnym stanem
faktycznym i prawnym;

3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferenta ni2 wynikaj4cy z Krajowego
Rejestru Sqdowego lub innego wla6ciwego rejestru - dokument potwierdzaj4cy upowaZnienie do
dzialania w imieniu oferenta;

4) o6wiadczenie oferenta o zapomaniu sig i przyjgciu warunk6w konkursu;
5) w przypadku spolek akcyjnych i sp6lek z ograniczon4 odpowiedzialno5ciq - dokumenty

po6wiadczaj4ce, Le nie dzialajq one w celu osi4gnigcia zysku oraz przeznaczajq calo56 dochodu
na realizacjg cel6w statutowych oraz nie przeznaczajq zysku do podziafu migdzy swoich
czlonk6w, udzialowc6w, akcjonariusry i pracownik6w;

6) oferent mo2e dol4cry,L tak2e rekomendacje i opinie.

3. Oferta powinna obejmowa6 zadanie publiczne zgodnie z ogloszonym konkursem i nastgpujqcymi
warunkami:

2) wszystkie poprawki lub zmiany w tek6cie oferty musz4 byd parafowane przez osobg podpisujqc4

ofertQ. Oferentowi nie wolno dokonywa6 2adnych zmian w ukladzie wyznaczonym wzorem

oferty. Druk oferty wypelniony pismem odrgcznym nie mo2e zawierat 2adnych poprawek lub

skreSleri;

3) poszczeg6lne strony druku oferty winny by6 ponumerowane i zaparafowane przez osobg (osoby)

podpisuj4ce ofertg. To samo odnosi sig do zal4cznik6w;

4) oferty nieczytelne, niekompletne, zlo2one po terminie oraz te, kt6re nie spelni4 wymog6w
formalnych, nie bgd4 podlega6 rozpatrywaniu pod wzglgdem merytorycznym;

5) oferty o kt6rych mowa w ust.3 pkt. 4 powy2ej nie bgdq zwracane oferentom. Na adres wskazany
na kopercie oferentowi zostanie przeslana pisemna informacja z podaniem przyczyny odrzucenia
w terminie 3 dni roboczych od dnia posiedzenia Komisji Konkursowej oceniajqcej oferty pod
wzglgdem formalnym;

6) zlo2one oferty nie mogq by6 uzupelniane;

7) w przypadku zal4cznik6w skiadanych w postaci kserokopii, kaZda strona powinna by6

potwierdzona za zgodno66 z oryginalem przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta.

Ka2da strona powinna by6 opatrzona dat4 potwierdzenia za zgodnoit z oryginalem. Je2eli osoby

uprawnione nie dysponujq pieczqtk4 imiennq ka2da strona winna by6 podpisana petnym

imieniem inazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pelnionej funkcji;

8) na realizacjg danego rodzaju zadania publicznego uprawniony podm iot moze z+oLrye tylkojedn4
ofertg.

VI. Kryteria oceny merytorycznei stosowane przy wvbone ofert (w ka2dvm krvterium punktacia od

0 do 5 punkt6w) :

mo2liwoS6 realizacji zadania publicznego przez podmiot skladaj4cy ofertg;
kalkulacja kosa6w realizacji zadania publicznego w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
przedstawiona w ofercie;

1)

2)

l) ofertg naleZry sporz4dzi6 z du24 staranno6ci4 poprzez dokladne wypelnienie wszystkich rubryk
pismem odrgcznym drukowanymi literami lub pismem maszynowym lub komputerowym.
W miejsca, kt6re nie odnosz4 sig do oferenta nalezy wpisad ,,nie dotyczy";



3) proponowana jakos6 wykonania zad,ania i kwalifikacje os6b realizui4cych zadanie publiczne;
4) planowany przez oferenta udzial finansowych srodk6w wlasnych lub srodk6w pochodz4cych

z innych 2r6del na realizacjg zadania publicznego;
5) planowany wklad rzeczow i osobowy oferenta, w tym swiadczenia wolontariuszy

i praca spolecma czlonk6w;
6) spos6b realizacji zadari publicznych przez podmiot skladaj4cy ofertg w latach poprzednich,

z uwzglgdnieniem rzetelnoSci i terminowo6ci oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel Srodk6w.

VIL Zasadv nrzvznawania dotacii:

2

Postgpowanie konkursowe odb1.lva6 sig bgdzie z uwzglgdnieniem zasad okreslonych w ustawie
z dnia 24 kwienia 2003 roku o dzialalno(ci poZytku publicznego i o wolontariacie.

oferty rozpatrzy Komisja Konkursowa w skladzie okreslonym zarz4dzeniem w6jta Gminy Blizyn
z uwzglgdnieniem art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie.

3. Otwarcie ofert odbgdzie sig w dniu 15 lipca
ul. KoSciuszki 79 A, 26-120 Bliiryn.

2020 r. o godz. 1000. w tJrzgdzie Gminy Blizyn

4. Oferty kt6re nie spelniaj4 wymog6w formalnych podlegaj4 odrzuceniu.

5. Do oceny merytorycmej zakwalifikowane b9d4 oferty, kt6re zostan4 pozyqrwnie ocenione pod
wzglgdem formalnym.

6. Oglaszajqcy na etapie oceny meD4orycznej dopuszcza mo2liwoSd wzywania oferent6w do zlozenia
wyjaSniefi w sprawie zlo2onej oferty.

7. Rozstrzygnigcie konkursu nast4pi w ci4gu 14 dni od uplywu terminu skladania ofert.

8. Po analizie i ocenie zlo2onych ofert Komisja Konkursowa przedlozlr rekomendacje, co do wyboru oferty,
W6jtowi Gminy Blizyn.

9. Zatwierdzenia przedlo2onych rekomendacji dokonuje W6jt Gminy Bliin.

10. Rozstrzygnigcie otwartego konkursu ofert nastgpuj e w formie Zarz4dzenia w6jta Gminy Blizyn.

I l. Wyniki konkursu zostan4 podane do wiadomo6ci publicznej, poprzez wywieszenie na tablicy ogloszefi
Urzgdu Gminy Blizyn ul. Ko6ciuszki 79A, oraz na stronie inremetowej Gminy Bli2yn lyyrv. bliz1,n. pl
oraz Biuletynie lnformacji Publicznej *'rvw.ueblizvn.bio.doc pl

12. W przypadku przyst4pienia do konkursu podmiotu, kt6ry realizowal zadanie publiczne w 2019 r.
warunkiem podpisania umowy na realizacjg zadania w 2020 r. bgdzie zaakceptowane sprawozdanie
z udzielonej dotacji.

13. Podmiot, kt6rego oferta zostala wybrana do realizacji w ramach przedmiotowego konkursu zostanie
powiadomiony telefonicznie o terminie podpisania umowy.

14. Umowa pomigdzy Gmin4 Blizyn a wylonionym oferentem bgdzie okreSla6 szczeg6lowe iostateczne
warunki realizacji finansowania i rozliczania zadania.

15. Od decyzji W6jta Gminy Blizyn w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje si9 trybu
odwolania.

Mfi 4talechni.a


