
:

ogłoszenie o otwartym konkursie na reali zac!ę zadań publiczny ch z zakresu

kultury ftzycznej i sportu w 2015 roku,

Na podstawie art. 11 ust. 1, 2 i art. 13 ustawy z dn\a24 kwietnia}})3 roku o działalności

poĄrtku publicznego i *oto.rtariacie ( Dz. U, z'żOl0r, Nr 234 poz, t536 ) oraz Uchwały Rady

Gminy Łąck Nr XXVII/305 lżO14 , aiłtztistopada 2014 roku w sPrawie PrzYjęcia Proglamu

współpracy Gminy Łąck z org^i3221ńp"ł*r.aa2lł^i i,podmiotami o których mowa w art, 3

ust. 3 ustawy z aniaząkwiętiia ż013r.o działalności pozltiu publicznego i wolontariacie,

ogłasza otwarty konkurs ot "r.u 
."},lju'.f;TltlłLrt:icznych z zakresu kultury fizYcznej

i.po.to w 2015 roku oraz zaprarsza do składnia ofert,

Zlecęnie realizacj\ zadńpublicznych w powyż szym zaŁ,resie nastąpi w formie w,p11]1.^,^ 
,^_^

realizacjt*yr.orrl.,,u-*iu 
-iadaniap,ruti."ńą 

o'wlaz zudzieleniem dotacji na dofinansowanle Jego

realtzacji.

cel konkursu:

KoŃurs ma na celu zlecęnie organ\zacjom poznządowym rea\izacji zadah PublicznYch

z zakłesvwychowania flzyczng" ;;i;;i;-ńoi"",y i dorosĘch, sportu, reakcji ruchowej

i rehabilitacji ruchowej. kwota prr"ńi"rofla na dof'rnansowanie niz€j wymienionych zadań

wynosi 51 000, zł

L Rodzaj zadań

1.Sportowarywa|izacjamłodzieŻyidorosłychwgminiewpiłkęnoŻnąiinnedyscypliny,
w tym przygotowanie kadrsportory.t, i ieprezentowanie gminy w zawodach,

2, orgańzałiJzawodów i impiez sportowych illS3acvjnycn,

3. szkolenieh zięci trŃodzieży w zakresie sportu i rekreacji.

4. Uczestnictwo drużyn zteręnug_ńI * 1_9vyr.uch 
i zawodach sportowych,

5. Sprawowanie opieki *y"rro*air"zej i ,rtońrriowej nad członkami klubu,

6. Zapevlńenie opieki medycznej podizas spotkań sportowych,

7. Utrzymń porządku podczas rnplez sportowych,

8. Zapewnienie wynagroazen dra sńziówi treneiów oraz pokrycie kosztów transportu,

9. Zapewnienie odpowiednich;;j'ó*;p"rto*y,t, dla zawodnitów podczas treningów i

meczów.
70.Zapewnienieniezbędnegosprzętudoprowadzeniatreningowirozrywek.
lL Zagvłarantowanie opłatztytułu człoŃostw a,przynale,nós,i !9 7wiwkaw 

sportowych,

IŻ.tJmoŻ|iwieniędostępudorożnychformsporto*";utty*ooŚcijaknajwiększęjliczbie
mieszkańców gminy,

|| Zasady przy znaw ania dotacj i:

ZasadypTzyznawanradotacjinarealizacjęW/Wzalaltokreślająprzepisy:
_ ustawy , a^uźąkwietnia 200i;;il;"ó zińa|nościpoĄ,tkui wolontariacie (Dz,U, z

2010r. Nr 234 poz,1536)
_ złożonaoferta musi byó zgodna ze wzoremokreślonym w Rozporządzeniu Ministra

Gospodarki pracy i polityki spoi.crrre, zdnial5 grudnia 2010 róku w sprawie wzoru ofert i

ramowe g o *^.., umow! doty czący ch r ealizaĄi zadania publ i czne g o or az wzoru



Sprawozdania z wykonywania tego zadartia (Dz.IJ. z2011r. Nr 6 poz,25 )

Dodatkowo do ofeńy ia1ezy doŁączyó statut jednostki składającej ofertę,

_ Dotację narealizaćję)uainoftzymĄąpodmioty, których oferty zostanąwybrane w

niniej szym postępowaniu konkursov\rym,
_ złożęnieoferty nie jest równoznac znę zprzyznaniem dofinansowania, nie gwarantuje

równiez przy znan.ajofinansowania w wysoko ści wnioskowan ej przez oferenta,

Decyzję o przyznaniu aotacji oraz jej wyśokości podejmuje wójt Gminy Łąck po

zasięgnięciu opinii komisj i.

III'ierminy i warunki realizacji zadania

Zadaniamuszą byc realizowane od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015 roku,

podmioty, które zadania będą ręa|izowaćpowinny posiadać niezbędne doświadczenie, w

zakresię wskazanymw pkt. I ogłoszeniu o konkursie,

Terminy i warunki realizacjipószczegóInychzadańokreślone zostanąw zapisach umowy,

Wykonanie zadaniapo*ińo'p rzebiegaó z rlĄwyższą"starannoś cią poptzez realizacje

pr ze dło żonej oferty, zgo dni e ź zaw a*ąumową óraz ob owi ązuj ący mi przep i s ami,

Iv Termin składania ofert

oferty naIeży składaó w sekretariacie urzędu Gminy w Łącku w nieprzekracza|nym

terminie do dnia 5 lutego 20l5r.do godz, izoo 1 dec}duje data wpływu do sekretariatu )

korespondencja doĘcząca konkursu ofert kierowana do urzędu Gminy powinna byó

przesłanal osobiście dortarcrona na adres: TJrząd Gminy w Łącku ul, Gostyninskaż,

09-520Łąck.
oferta nię złożonawe wskazanym terminie , nie będzie objęta procedurą koŃursową,

Nie będą przyjmowane ofeńy przesłane drogą elektroniczną,

VTermin,trybikryteriastosowaneprzydokonywaniuwyboruoferĘ.

1 oferty narealizację zadńbędąrozpatrzonę w terminie 7 dni od ostatecznego terminu

składania ofert.

2 ogłoszenie zawie rające rczstrzygnięcie koŃursu. ofert zostanie zamieszczone na

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminylraz na stronie internetowej Urzędu Gminy

ntęzwłocznie z chwila wyboru Ór.rty tzatwięrdzenia oferty przęzwojta Gminy,

3 Nie będąrozpatrywane oferty:
_ złożonę"u i.ur.u.t, innych niż wskazanę w niniejszym ogłoszeniu,

- złożone po terminie' 
ioqf nhiete celami s1 Lcji składającej

-dotyczącezadania,któreniejestobjętecelamistatutowymlorganlza
ofertę.
- złożonę przęz podmioty nieuprawnione,

_dotyczącę załańnie ujętych w niniejszym ogłoszeniu konkursowyffi,

4 oceny formalnej i merytorycznej złoionyńofert dokonuje komisja konkursowa

p o*oł uru |,. 
I zez" W ójta'Gminy, ńoru prróH ada mu wni o s ek z pr zepr ow adzonej

oceny. . 1__ !^: ,7^r
5 Decyzjęo wyborze ofeft, udzieleniu dotacji i ustaleniu wysokości dofinansowanra

dokonuje Wójt Gminy Łąck,
Decyzjatajest ostateózna i nie przysługuje od niej odwołanie,

ż



Kryteria formalne;

Do udziału w konkursie ofęrt dopuszczony zostanie oferent, który spełnia łącznienastępuj ące wymogi formalne :

- jest organizacjąpozaruądową lub jej teżinną jednostką, której celem statutowym jestpro wadzen i e działalnoś c i po z}tku pu-Ut i.rn. go,
- jego celami statutowYni jeŚt prowa dzenieŹadań z zakłęsukultury fizyczneji sportu.- przedłoży kompletną ofertę rterminie ot reston}m w ogłoszeniu,
- Przedstawi kalkulacj ę kosztów zadania 

.uwzglęania; ą"ą udziałśrodków własnych lubPozYskanYch na realizację danego zadaniaoa"ińy.r, Óodmiotów w wysokości przynajmniej1Yo całkowitego kosżu zadanii,

Kryteria merytoryczne:

Przy vr,lborze oferry ocęnie ( w skali 
^od 

0 do 5 punktów ) podtegać będą:a) zawartosó merytotyczna oferty
b) doświadczenie oferenta
c) charakter i zasięg od,działywania zad,ania
d) ruetelnY budzęt stoPień zaangńowaniaw ręalizację oferenta, sponsoró w człinnych j edno stek organ izacyjny ch
e) doświadczenie w dotychczaŚowej współpracy z Gminą

UzYskanie najwYŻszej 
_liczby punktów stanowi rękomęndację do uzyskania dotacji.W ramach jednego 

7layiadótację może ottzymać więcej nii;edenore.errt , poawaruŃiem, ze iloŚĆ Środków finansowych przeznaczo'nych narealizację zadania jestwYstarczająca , a Plan rcalizacji zad,ań wskazuje nu rnorii*ość ich pru-iał"* ej realizacji.WYsokoŚĆ Środków finansowYchprzeznaczonychnarealizację zadańpublicznych w zakresiesno-{y^i kultury fizycznej jest w niniejszym koŃursie ostateczna.w 2014 roku GminaŁąckzręalizówałazad,aniaprUri.rn. zzakresukultury fizyczneji sportui wydatkowała środki w w}sokości 5l 000,00 zł.

VI Ogólne warunki realizacji zadaniapublicznego

WÓjt GminY zawiera umowę z oferentem . W7fuumowy określa Rozporządzenie MinistraPracY i PolitYki sPołecznej z dnia 1 5 grudnia 2010 roku w sprawie *źoruoferry i ramowegowzofu umowY dotYczącYch realizacji zadaniapubliczneg o oraz wzorv sprawozdania z
17konrwlnia tego zad,ania (Dz.i. z20l1r.N, O poz.Z'i;
Zleceniobiorca Po PrzYznaniu dotacji a przed, zawiciemumowy, zobowięany jest do:- korektY kosŹorYsu projektu * priypualru przyznanra Jotacji w wysokości innej nizwnioskowana,
- otwarcia odrębnego rachunku baŃowego,
- wYodrębnienia ewidencji księgowej sroóków publiczn ych otrzymanych na podstawieumoWy.
Rozliczenia Z PtzYznanej dotacji dokonywane będą na podstawie sprawoz dania zwykonaniazadaniaPublicznego sPorządzonego *."dług wzoruokristonego w Rozporz ądzeniuMinistraPracY i PolitYki sPołecznej z dnia15 gruŃ zotorot<u rł.rp.a*ie wzoruofeny i ramowegowzoru umowy doĘczącYch realizacji zad,aniapubliczneg, Ćrursprawozdania ź wykonlrvaniazadania(Dz.U. z201lr. Nr 6 poz. )5 ). 

r ------ov v 
./

Wójt Gminy Łąck

ZbĘnieu


