
OGLOSZENIE 
W6jta Gminy Baboszewo 

z dnial:t grudnia 2018 roku 

Z,alljcznik 
do Zarzljdzcnia Nrl~ /2018 

W6jta 9Jniny Baboszewo 
z d~ial+ grudnia 2018 r. 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwie~~ia 2003 r.,.o dzi~lalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie (Lj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z pozn. zm.) WOJt Gmmy Baboszewo 

oglasza 

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 r. 

I. Rodzaj zadania 

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 maj,!ce na celu ksztaltowame lch uzdolmen 

i sprawnosci fizycznej, 
c) uczestnictwo w turniejach sportowych dzieci , mlodziezy i doroslych, 
d) prowadzenie rozgrywek ligowych zgodnie z obowi,!zuj,!cym tenninarzem obsluga 

s((dziowska ww. imprez, wyposaZenie w niezb((dny sprz((t sPortowy. 

II. Wysokosci srodk6w publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania 

Kwota dotacji w 2019 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 - 77 000,00 zl. 

III. Zasady przyznawania dotacji 

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

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie 
(t.j . Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z p6Zn. zm.), 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2077 z p6Zn. zm.), 
uchwaly Nr 1117/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie 
uchwalenia "Rocznego Programu Wspolpracy Gminy Baboszewo z organizacjanli 
pozarZ"ldowymi oraz innymi podmiotami, prowadz~cymi dzialalnose pozytku publicznego 
na rok 2019". 

1. ~odmiotami uprawnionymi do zlozenia oferty s~ dzialajqce w dziedzinie kultury fizycznej 
1 sp~rtu org~nizacje pozarz'!dowe orazpodmioty wymienione wart. 3 ust. 3 ustawy 
o d.zlalalnoscl pozytku publicznego i 0 wolontariacie, prowadzqce dzialalnose na terenie 
grnmy Baboszewo, posiadaj~ce odpowiednie doswiadczenie i przygotow:mie w tym zakresie 
oraz daj'lce gwarancj~ pomyslnej realizacji zadania. 

2. Oferen~ rna obowi'lzek wniesienia wkladu wlasnego W · wysokosci co najmniej 10% 
calkowltego kosztu zadania. Wklad wlasny moze miee fonny wkladu finansowego 
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i nieiinan~nwl'go. 
3. W prz)lxldku wyboru orcrty. rcalizac.ia zadania nast~'ri w tryhic wsrarcia wykonania zadania. 
4. Wy~okosc przyznanej dotacji moz.c hye nizsza niz wnioskowana w ofercic. Wowczas 

wanmkiem zawarcia umowy jest korckta kosztorysu zawartcgo w ofercic. 
5. Rozpatrywane b~dq wylqcznie ofcrty komplctnc i prawidlowe, zlozone wedlug wzoru 

okrcslonego w RozpOI7.~1d7.eniu Mini stra RodzillY, Pracy i Polityki Spolecznej 
z dnia 17 sierpnia 2016, w sprawie wzorow ofert i ramowych wzor6w umow, dotycz'!cych 
realizacji zad:.lI1 publicznych oraz wzorow sprawozdall z wykonallia tych zadan (Dz. U. z 2016 
r. poz.1300) w tenninie okrdlonym W I11l11eJszym ogloszeniu konkursowym . . . 
I zawleraJ::jce: 

• miejsce realizacji zadania, 
• adresatow obj<rtych zadaniem, 
• cele realizacji zadania publicznego oraz sposob ich realizacji, 
• hannonogram z::n:lania, 
• kalkulacj<r przewidywanych kosztow realizacji zadania, 
• infonnacj<r 0 posiadanych zasobach kadrowych, 
• infonnacjy 0 posiadanych zasobach rzeczowych , 
• infonnacjy 0 udziale srodkow finansowych wlasnych lub pochodzqcych z innych 

:z.rodel, 
• infonnacjy 0 planowanym wkladzie rzeczowym, osobowym, w tym 0 swiadczeniach 

wolontariuszy i pracy spolecznej czlonkow. 
• infomlacjy 0 wczdniejszej dzialalnosci podmiotu skladajqcego oferty w zakresie, 

ktorego dotyczy zadanie publiczne. 

• do oferty nalezy dol,!czye: 
wydruk komputerowy lub wyci,!g aktualnej infonnacji 0 oferencie wpisanym 
do Krajowego Rejestru S,!dowego lub aktualny wyciqg z innego rejestru bqdz 
ewidencji wlasciwej dla fonny 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 oferencie lub 0 realizowanych przez niego programach. 

6. Srodkow pochodZ'}cych z dotacji nie mozna przemaczye w szczegolnosci na: 
1) zakup nieruchomosci; 
2) rezerwy na pokrycie przyszlych strat lub zobowi,!zan; 
3) odsetki z tytulu niezaplaconych zobowi'!zan; 
4) wydatki finansowane z innych hodel; 
5) zaplaty kar regulaminowych; 
6) prowadzenie i obslugy rachunku bankowego. 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania 

1. Realizaeja zadania nast,!pi w 2019 roku, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2019 r. 
2. Zadanie musi bye realizowane na rzeez mieszkaneow gminy Baboszcwo. 
3. Oferent przyjmuj'ley zleeenie realizaeji zadania, zobowiqzuje siy do wykonania zadania 

w zakresie i na zasadaeh okrdlonyeh w ulllowie. klora w szt:zcg6lnosci okrdla: 
a) wysokosc dotaeji, eel lub opis zakrcslI rzeczowego zadania. na kl6rego realizac.iy 

s'l przekazane srodki dOlacji; 
b) termin wykorzystania dotacji, nie dllli.szy niz 14 dni od linin zakOllczenia realizacji 

zadania; 
c) termin i sposob rozliczellia udz.icloncj dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej cZysci 
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dotacji celowej. 
4. Z dotacji mog,! bye finansowane koszty zwi¥ane z realizacj,! zadania poniesione w okresie 

trwania umowy. 
5. Przyznane srodki finansowe musz'! bye wydatkowane zgodnie ze zaktualizowanym 

kosztorysem, zlozonym przed podpisaniem umowy. 
6. Podmioty wybrane w konkursie s,! zobowi,!zane 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. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z pMn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z pMn. 
zm.). 

7. 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 sporz,!dzonego wedlug wzoru stanowi,!cego zal,!cznik do rozporz'!dzenia 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorow 
ofert i ramowych wzorow umow dotycz'!cych realizacji zadan publicznych oraz wzorow 
sprawozdail. z wykonania tych zadan (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300). 

V. Terminy i warunki skladania ofert 

Oferty nalezy skladae w zamkniytych kopertach w terminie do dnia 18.01.2019 r. w Urzydzie Gminy 
Baboszewo ul. Warszawska 9a 09-130 Baboszewo, w kancelarii ogolnej z dopiskiem na kopercie 
"Konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadan z zakresu pozytku publicznego w obszarze -
upowszechniania kultury fizycznej wsrod mieszkancow gminy Baboszewo w 2018 r." (decyduj e data 
wplywu do urzydu). 

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

1. Oferty niekompletne, wypelnione nieprawidlowo alba zlozone na niewlasciwym formularzu 
lub po terminie okreslonym w ogloszeniu konkursowym nie byd,! razpatrywane. 

2. · Oferty S,! oceniane pod wzglydem formalnym i merytorycznym przez Komisjy Konkursow,! 
powolan'! przez Wojta Gminy Baboszewo. 

3. Oferta nie podlega ocenie merytorycznej jezeli zostala odrzucona z powodu nastypuj,!cych 
blydow formalnych: 

1) zlozenie oferty po terminie, 
2) zlozenie formularza oferty bez wymaganych zal'!cznikow, 
3) niewypelnienie wszystkich punktow formularza oferty, 
4) zlozenie oferty w niewlasciwy sposob - niezgodnie z ogloszeniem, np. faksem, 

e-mailem, drag,! 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~, ktora wedlug statutu nie prowadzi dzialalnosci 

w dziedzinie objytej 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 podmiotow, ktore uzyskaj,! dotacj~ oraz 0 wysokosci dotacji podejmuje 
Wojt Gminy Baboszewo w formie zarz,!dzenia. 

6. Wyb6r oferty nast,!pi w terminie do 14 dni po uplywie terminu skladania ofert. 
7. Oferty b~d~ oceniane wedlug nast~puj~cych kryteri6w merytorycznych: 

a) tnozliwosc realizacji zadania przez oferenta (waga kryterium 20%): 
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• miejscc rcali 7.acji 7.ndania. 

• ndrcsaci oh.i9ci z.adanicm . 
• cetc rcali 7.acji 1.ad:ll1ia puhli czncgo oraz sposbh ieh rca lizacj i. 

• h:mnonogram. 
b) knlkulaejn pnewidywanych koszt(IW realiDlcji z~ldania (waga krytcrium 25%): 

• c:llkm\;ty kos7.t rcali 7.acji z.ad:lni :l, 
• racjon:llne przcZ1l:lczcnic srodk6w finansowych na rca li zacjy zadani a, 

c) jakosc wykonania zadania i kwalifikaeje oslil) (waga krytcrium 20% ): 

• posiadane zasoby kadrowe, 
• posi:ldane zasoby rzeczowe, 

d) udzial srodkow finansowych wlasnyeh lub pochodzqcych z innych irodcl (waga 
krytcrium 10%), 

c) wklad ncczowy, osohowy, w tym swiadczcnia wolontariuszy i pracc; s polcczn~ 

czlonkow (waga kr)·tcrium 100A,), 
f) dotychczasowc doswiadczcnic w rcalizacj i zadan podohncgo rodz~lju (waga 

krytcrium 15%): 
• rzetelnosc i tenninowosc oraz spos6b rozliczenia zrcalizowanych zad:ln w latach 

ubieglych. 
Karta indywidualnej oceny oferty stanowi zal<lcznik do niniejszcgo ogloszenia. 

8. Ogloszenie wynik6w konkursu zostanie zamieszczone w Biuletynie Infonnacji Publicznej, 
na tablicy ogloszen w siedzibie Urz~du Gminy Baboszewo oraz na stronie intemeto\vej 
Urz~du Gminy Baboszewo. 

9. W6jt Gminy Baboszewo uniewaz.nia otwarty konkurs ofert, jezeli: 

• nie zlozono zadnej oferty; 
• tadna ze zlozonych ofert nie spelnia wymog6w zawartych w ogloszeniu, 0 ktorym 

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

10. Infonnacjy 0 uniewaz.nieniu otwartego konkursu ofert W6jt Gminy Baboszewo podaje 
do publicznej wiadomosci w spos6b okrd lony wart. 13 ust. 3 ustawy z dni a 
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie. 

11. Wysokosc dotacji pnekazana pncz Gminc; Baboszewo na realizacj~ zadania tcgo 
samego rodzaju w popnednich lataeh: 

2017 rok 
2018 rok 

77 000,00 zl 
77000,00 zl 

Dodatkowe informaeje moina uzyskac w Rcferacic Ogolno-Administraeyjnym i Zamowien 
Publicznych w UrLc;dzic Gminy Baboszcwo lit \Varszawska 9a, pok. nr 30 
tel. (23) 661-1O-91wew. 40. 
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I 
I 

Zalljcznik I 
do Ogloszenia W6jta I 

QJniny Baboszewo 
z dniV.+ grudnia 2018 r. I 

Rozstrzygnif(cie Konkursu ofert na realizacjf( zadan pozytku publiczncgo w Baboszcwie 
wdniu........................................... I 

Karta indywidualncj occny oferty I 

Nazwa zadania ............................................ ............ .... ... ....... ... ......... ............ I 

Nr oferty .............. .................. ....................... ..... .. .... .... ...................... ........... I 
Imiy i nazwisko czlonka komisj i ................................................................ .. 

Lp. KRYTERIA OCENY 

Mozliwosc realizacji zadania przcz ofcrcnta 

1 Miejsce realizacji zadania, 

2 Adresaci objyci zadaniem 

3 Cele realizacji zadania publicznego oraz spos6b ich realizacji 

4 Harmonogram 

Kalkulacja przcwidywanych koszt6w rcalizacji zadania 

1 Calkowity koszt realizacji zadania 

2 Racjonalne przeznaczenie srodk6w finansowych na realizacjy zadania 

Jakosc wykonania zadania i kwalifikacje os6b 

1 Posiadane zasoby kadrowe 

2 Posiadane zasoby rzeczowe 

Udzial srodk6w finansowych wlasnych lub pochodz~cych 
z innych zr6del 

1 
Wysokosc srodk6w wlasnych lub pochodz,!cych z innych zr6del 
przewidzianych na realizacjy zadania 

Wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia woIontariuszy 
i pracf( spoleczn~ czlonk6w 

1 
Wklad osobowy oferenta, w tym swiadczenia wolontariuszy 
i praca spoleczna czlonk6w 

Dotychczasowe doswiadczenie w reaIizacji zadan podobnego rodzaju 

1 Rzetelnosc 

2 Terminowosc 

3 Spos6b rozliczenia 

L'!czna ilosc uzyskanych pUnkt6w 

MAX. ilose lIose pkt. 
punkt6w przyznanych 

5 

5 

5 

5 

15 

10 

10 

10 

10 

10 

5 

5 

5 

100 
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