
 załącznik nr 1
      do zarządzenia Nr 239/15
    Burmistrza Trzcianki
      z dnia 22 grudnia 2015 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) oraz uchwały Nr XVI/125/15 Rady Miejskiej 
Trzcianki z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Trzcianka z 
organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami,  prowadzącymi  działalność  pożytku 
publicznego na terenie gminy na 2016 rok”, ogłaszam: 

OTWARTY KONKURS OFERT 
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2016 ROKU W ZAKRESIE 
WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I ORAZ 

TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA

Cel konkursu:

Celem  konkursu  jest  wyłonienie  ofert  i  zlecenie  organizacjom  pozarządowym  oraz  innym 
podmiotom działającym w sferze działalności pożytku publicznego realizacji  zadań publicznych 
gminy Trzcianka  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i 
krajoznawstwa,  zmierzających  do  pełniejszego  zaspokajania  potrzeb  i  podniesienia  życia 
mieszkańców gminy, a w szczególności do upowszechniania sportu i aktywnego stylu życia wśród 
dzieci i młodzieży oraz osób           niepełnosprawnych.

I.  Rodzaje  zadań  publicznych  i  wysokość  środków  publicznych  przeznaczonych  na  ich 
realizację:

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: 

powierzenie zadania

Numer 
zadania

Tytuł zadania Planowana 
kwota dotacji 

Wymagany 
finansowy 

wkład własny 
(w tym środki 
finansowe z 

innych źródeł)

Dotacje 
udzielone 

na podobne 
zadania w 

2015 r.

Dotacje 
udzielone 

na podobne 
zadania w 

2014 r.

Zadanie 
nr 1

Organizacja 
pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w szkołach 
podstawowych i 
gimnazjalnych oraz udział 
w zawodach sportowych

22.000 zł 0,00 % 15.000 zł  3.000 zł



 zadania wspierane

Zadanie 
nr 2

Prowadzenie zajęć 
treningowych oraz udział w 
rozgrywkach sportowych w 
dyscyplinie: piłka nożna 249.000 zł 10 % 216.000 zł

 

192.000 zł

Zadanie 
nr 3

Prowadzenie zajęć 
treningowych oraz udział w 
zawodach sportowych w 
dyscyplinach innych niż 
piłka nożna

143.000 zł 10 % 137.000 zł 138.000 zł

Zadanie 
nr 4

Wspieranie sportu i 
rekreacji osób 
niepełnosprawnych

15.000 zł 10 % 13.000 zł  10.000 zł

Zadanie 
nr 5

Organizacja imprez, 
zawodów i rozgrywek 
sportowych

14.000 zł 10 % 9.000 zł 8.000 zł

2) turystyka i krajoznawstwo:

zadania wspierane

Numer 
zadania Tytuł zadania

Planowana 
kwota dotacji 

Wymagany 
finansowy 

wkład własny 
(w tym środki 
finansowe z 

innych źródeł)

Dotacje 
udzielone 

na podobne 
zadania w 

2015 r.

Dotacje 
udzielone 

na podobne 
zadania w 

2014 r.

Zadanie 
nr 6

Organizacja wydarzeń 
popularyzujących 
turystykę aktywną 

3.000 zł 10 % 2.000 zł 1.900 zł

Zadanie 
nr 7

Organizacja rajdów 
turystycznych i 
krajoznawczych 

 
4.000 zł 10 % 3.000 zł  3.000 zł

II. Zasady przyznawania dotacji

1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w 
ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze 
zm.).

2. W otwartym konkursie ofert  mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie 
objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Trzcianka.

3. Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest złożenie poprawnie wypełnionej 
oferty, spełniającej wszystkie wymogi formalne.

4. Wymogi formalne obejmują złożenie oferty:



 w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu (decyduje data i godzina wpływu oferty 
do Urzędu Miejskiego Trzcianki);

 przez podmiot uprawniony;
 na realizację zadania, które mieści się w celach statutowych oferenta;
 na realizację zadania mieszczącego się w zakresie przedmiotowym konkursu ofert;
 sporządzoną na właściwym formularzu w sposób kompletny i czytelny  (rozpatrzeniu 

podlegać  będą  wyłącznie  oferty  sporządzone  wg  wzoru  zawartego  w  rozporządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i 
ramowego  wzoru  umowy  dotyczących  realizacji  zadania  publicznego  oraz  wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25);

 posiadającą wszystkie wymagane załączniki;
 podpisaną  przez  osoby  uprawnione  (osoby  uprawnione  do  podpisania  oferty, 

niedysponujące pieczątkami imiennymi, winny podpisywać się czytelnie pełnym imieniem i 
nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionych przez nie funkcji w organizacji pozarządowej). Za 
niewłaściwie podpisaną ofertę uznawać się będzie również brak stosownego umocowania 
dla osoby podpisującej ofertę nie wpisaną do KRS lub innego rejestru bądź ewidencji;

 posiadającą  dołączone  kopie  dokumentów  potwierdzone  za  zgodności  z  oryginałem 
(przez osobę uprawnioną).

5. Wymagane załączniki do oferty:

 kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji 
(odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym, niezależnie od tego, kiedy został 
wydany);

 statut;

 w przypadku podpisania oferty przez inne osoby niż wskazane w KRS lub innym rejestrze 
lub ewidencji, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia;

 w przypadku ofert złożonych na zadania numer 1, 2, 3 i 4 należy dołączyć kopie uprawnień 
trenerów, instruktorów, nauczycieli prowadzących zajęcia sportowe;

 w  przypadku  zadań  nr  2,  3  i  4  należy  dołączyć  imienną  listę  uczestników  zadania  z 
podaniem daty urodzenia i miejscem zamieszkania.

W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż 1 oferty dopuszcza się możliwość przedłożenia 
jednego kompletu załączników wymienionych w niniejszym punkcie, pod warunkiem wskazania, 
do jakiej oferty dołączone są wymagane dokumenty.

6. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilka organizacji pozarządowych należy do 
oferty  dołączyć  umowę  zawartą  między  tymi  organizacjami  oraz  podział  praw  i 
obowiązków każdej organizacji.

7. W  przypadku  ofert  dotyczących  realizacji  zadań  wspieranych  wymagany  jest  wkład 
finansowy podmiotu wnioskującego, na który składają się środki finansowe własne i/lub 
środki  finansowe  z  innych  źródeł,  w  wysokości  minimum  10  %  kosztu  całkowitego 
zadania. W  przypadku  niezachowania  wymaganego  wkładu  finansowego  oferta 
zostanie odrzucona ze względów formalnych.

8. W przypadku  wsparcia  realizacji  zadania  dopuszcza  się  pobieranie  opłat  od  adresatów 
zadania  pod  warunkiem,  że  oferent  realizujący  zadanie  publiczne  prowadzi  działalność 
odpłatną  pożytku  publicznego,  z  której  przychód  przeznacza  na  działalność  statutową. 
Wysokość wpłat wnoszonych przez uczestników musi w sposób jednoznaczny wynikać z 
oferty  (należy  podać  wysokość  opłaty  dokonywanej  przez  1  uczestnika  w  okresie 
realizacji zadania publicznego).



UWAGA

Tylko  podmioty  prowadzące  działalność  odpłatną  mogą  pobierać  wpłaty  i  opłaty  od  
adresatów zadania (np. opłaty za udział w zajęciach, bilety na basen, inne imprezy).
Prowadzenie przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4  
ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  nieodpłatnej,  odpłatnej  
działalności  pożytku  publicznego  lub  działalności  gospodarczej  wymaga  rachunkowego  
wyodrębnienia tych form działalności  w stopniu umożliwiającym określenie  przychodów,  
kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
Działalność odpłatna pożytku publicznego nie może być prowadzona w tym samym zakresie  
(w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności),  co działalność gospodarcza. 
Zakresy prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego muszą  
być określone w statucie lub w innym akcie wewnętrznym organizacji pozarządowych i  
podmiotów  wymienionych  w  art.  3  ust.  3  (art.  10  ustawy  o  działalności  pożytku  
publicznego i o wolontariacie).

9. W  przypadku  powierzenia  realizacji  zadania  nie  dopuszcza  się  pobierania  opłat  od 
adresatów zadania.

10.  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
11.  Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
12.  Otwarty konkurs ofert jest rozstrzygany również w przypadku, gdy złożona zostanie jedna 

oferta.
13.  Warunkiem przekazania dotacji na wskazany rachunek bankowy jest zawarcie umowy w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności.
14.  Burmistrz  Trzcianki  może odmówić podmiotowi  wyłonionemu w konkursie  przyznania 

dotacji i podpisania z nim umowy w przypadku, gdy okaże się, że:
a) rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,
b) podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych,
c) zostały ujawnione, nieznane wcześniej, okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną 
lub finansową oferenta.
 

III. Termin i warunki realizacji zadania

1) Termin realizacji zadań: od 15 lutego 2016 r do 15 grudnia 2016 r. 
2) Podpisanie umowy nastąpi bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu 

ofert.
3) Do rozliczenia kosztów zadania będą uwzględniane tylko wydatki poniesione w terminie 

realizacji zadania, który zostanie określony w umowie.
4) Środki  finansowe przekazane w ramach dotacji  na  zadania  z  zakresu wspierania  i 

upowszechniania kultury fizycznej mogą być przeznaczone w szczególności na:

a) koszty bezpośrednie:  

 wynagrodzenia szkoleniowców wraz z pochodnymi –  do rozliczenia dotacji 
będą  brane  pod  uwagę  jedynie  dokumenty  dot.  szkoleniowców,  których 
kserokopie uprawnień zostały dołączone do oferty (do 30% wartości udzielonej 
dotacji)

 zakup niezbędnego sprzętu sportowego, ubrań sportowych,
 wyżywienie podczas wyjazdów na zawody sportowe,



 noclegi podczas wyjazdów na zawody sportowe,
 ekwiwalenty sędziowskie,
 transport  na  zawody  (w  tym  ewentualnie  zakup  paliwa  niezbędnego  do 

realizacji zadania),
 opłaty licencyjne i startowe,
 badania lekarskie, opieka medyczna,
 ubezpieczenie zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 wynajem obiektów oraz urządzeń sportowych,
 nagrody (do 10% wartości udzielonej dotacji);

b) koszty  pośrednie    (do  5%  sumy  kosztów  bezpośrednich  sfinansowanych  lub 
dofinansowanych z dotacji):

 koszty związane z wynajmem lokalu biurowego,
 zakup niezbędnych materiałów biurowych,
 opłaty pocztowe i bankowe,
 usługi poligraficzne,
 obsługa księgowa.

5) Podmiot składający ofertę na realizację wymienionych zadań, powinien posiadać niezbędne 
doświadczenie w organizacji tego typu zadań oraz zasoby osobowe i rzeczowe w postaci 
bazy materialno - technicznej lub dostępu  do takiej bazy, zapewniające wykonanie zadania.

6) Oferent przyjmując zadanie do realizacji, zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na 
zasadach określonymi w umowie.

IV. Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie do 10 lutego 2016 r.       
2. Komisja  Konkursowa dokona oceny złożonych ofert  w dwóch  etapach:  Etap  I  –  ocena 

formalna, Etap II – ocena merytoryczna.
3. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, wymienionych w pkt. II.4. i pkt II.7. nie 

będą rozpatrywane.
4. Każdy z członków Komisji indywidualnie ocenia ofertę według kryteriów określonych w 

karcie oceny oferty,  której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, przyznając 
punkty zgodnie z określoną skalą punktową.

5. Po zsumowaniu przyznanych punktów przez poszczególnych członków Komisji, wyliczana 
jest  średnia liczba punktów (suma punktów podzielona przez liczbę obecnych członków 
Komisji).

6. Oferty kwalifikujące się do udzielenia dotacji powinny uzyskać co najmniej 30 punktów. 
7. Dotacje zostaną udzielone w ramach wysokości środków finansowych przewidzianych w 

pkt. I.1. i  I.2.,  dlatego też może się zdarzyć,  że oferent spełni wymagania formalne i w 
ocenie  merytorycznej  osiągnie  30   punktów,  a  dotacja  nie  zostanie  mu udzielona,  gdyż 
wielkość  środków  finansowych  zostanie  rozdysponowana  pomiędzy  podmioty,  których 
oferty uzyskają większą liczbę punktów w ocenie merytorycznej. 

8. Podmiotom biorącym udział w konkursie może być przyznana mniejsza kwota dotacji niż 
wnioskowana.  Przyznanie  mniejszej  kwoty  dotacji  zobowiązuje  podmiot  do  złożenia 
aktualizacji kosztorysu realizacji zadania i/lub  harmonogramu działań.  Przy aktualizacji 
kosztorysu procentowy udział środków finansowych własnych lub z innych źródeł nie 
może być mniejszy niż w złożonej ofercie. 

9. Ostatecznego  wyboru  najkorzystniejszych  ofert  wraz  z  decyzją  o  wysokości  kwoty 
przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz Trzcianki w formie zarządzenia.



10.  Wyniki  konkursu zostaną podane niezwłocznie do publicznej  wiadomości  w Biuletynie 
Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej  Urzędu Miejskiego 
Trzcianki www.trzcianka.pl 

11.  Od decyzji Burmistrza Trzcianki nie przysługuje odwołanie.
12.  Burmistrz Trzcianki zastrzega sobie prawo do:

a) odwołania konkursu bez podania przyczyn, 
b) zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

V. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać (pocztą tradycyjną lub osobiście) w kancelarii Urzędu Miejskiego Trzcianki, 
ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, w godzinach pracy Urzędu w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 18 stycznia 2016 r., godz. 15:30.                  
W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową decyduje data wpływu.

Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:  nazwa i adres  
podmiotu oraz numer i nazwa zadania określonego w konkursie.

W jednej kopercie może być umieszczona tylko jedna oferta.

Formularz oferty można otrzymać w Referacie Promocji,  Kultury i Sportu lub pobrać ze strony 
internetowej: www.trzcianka.pl
Dodatkowe  informacje  można  uzyskać  w  Referacie  Promocji,  Kultury  i  Sportu,  
tel. 67 352 73 50.

http://www.trzcianka.pl/
http://www.trzcianka.pl/


załącznik 
do ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na realizację zadań publicznych w 2016 
w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej oraz 
turystyki i krajoznawstwa

 KARTA OCENY OFERTY

Nazwa i adres oferenta:

Nazwa zadania:

Całkowity koszt realizacji zadania:

Kwota wnioskowana: 

Termin złożenia oferty:

I. OCENA FORMALNA OFERTY

KRYTERIA OCENY 
FORMALNEJ

TAK NIE

1. Oferta została złożona w terminie

2. Oferta została złożona przez uprawniony podmiot/podmioty

3. Zadanie,  na  które  została  złożona  oferta  mieści  się  w  celach 
statutowych oferenta

4. Zadanie  przedstawione  w  ofercie  mieści  się  w  zakresie 
przedmiotowym otwartego konkursu ofert

5. Oferta  została  sporządzona  na  obowiązującym  formularzu,  w 
sposób kompletny i czytelny

6. Oferta posiada wszystkie wymagane załączniki

7. Oferta podpisana została przez osoby uprawnione



8. Dołączone do oferty kopie dokumentów zostały potwierdzone za 
zgodność z oryginałem (przez osobę uprawnioną)

9. Wkład finansowy własny  i/lub środków pochodzących z innych 
źródeł jest zgodny z zapisami otwartego konkursu ofert

OFERTA NIE SPEŁNIAJĄCA CO NAJMNIEJ JEDNEGO Z KRYTERIÓW OCENY 
FORMALNEJ NIE PODLEGA DALSZEJ OCENIE

II. OCENA MERYTORYCZNA OFERTY

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lp. KRYTERI
UM

SKALA 
PUNKTOWA

1
 członek 
komisji

2 
członek 
komisji

3 
członek 
komisji

4 
członek 
komisji

SUMA
4 + 7

ŚREDNIA
Suma/liczba 

członków 
komisji

1 Możliwość 
realizacji 
zadania 
publiczneg
o przez 
oferenta 
(w tym: 
potencjał 
organizacyj
ny 
oferenta, 
doświadcze
nie, 
zgodność 
zapropono
wanej bazy 
lokalowej z 
potrzebami 
projektu).

0 - 5

2 Przedstaw
iona 
kalkulacja 
kosztów 
realizacji 
zadania 
publiczneg
o (w tym: 
przejrzysta 
konstrukcja 
kosztorysu, 
adekwatno
ść kosztów 
do 
założonych 
działań; 
zasadność 
przyjętych 
stawek 
jednostkow
ych w 
odniesieniu 
do średnich 
cen 
rynkowych
; 
kwalifikow
alność 

0 - 12



kosztów; 
poprawnoś
ć obliczeń; 
ocena 
wysokości 
wydatków)

3 Proponow
ana jakość 
wykonania 
zadania i 
kwalifikac
je osób, 
przy 
udziale 
których 
oferent 
będzie 
realizować 
zadanie (w 
tym: 
wyczerpują
ce 
uzasadnien
ie potrzeby 
realizacji 
projektu; 
określenie 
konkretnyc
h i 
realistyczn
ych celów, 
efektów i 
rezultatów 
działań; 
ocena czy 
zapropono
wane 
działania są 
odpowiedn
ie, 
praktyczne, 
bezpośredn
io 
związane z 
celami i 
rezultatami 
projektu; 
spójność, 
realność 
oraz 
szczegółow
ość opisu 
działań 
przy 
zapropono
wanym 
harmonogr
amie; 
odpowiedn
ie 
kwalifikacj
e osób 

0 - 10



4 Udział 
środków 
finansowy
ch 
własnych 
i/lub 
środków 
pochodząc
ych z 
innych 
źródeł na 
realizację 
zadania 
publiczneg
o

Uszczegóło
wienie 

punktacji:
powyżej 

10% do 15% 
- 1 pkt

powyżej 
15% do 20% 

- 2 pkt.
 powyżej 20 
%  do 30% - 

3 pkt.
powyżej 

30% do 40% 
- 4 pkt.

powyżej 
40% do 50% 

- 5 pkt.
powyżej 

50% do 60% 
- 7 pkt.

powyżej 
60% do 70% 

- 8 pkt.
powyżej 

70% do 80% 
- 9 pkt.

powyżej 
80%  - 10 

pkt.

0 – 10

5 Uwzględni
enie 
wkładu 
rzeczoweg
o, 
osobowego
, w tym 
świadczeń 
wolontariu
szy i pracy 
społecznej 
członków

0 - 3

6 Opis grup 
adresatów 
zadania 
publiczneg
o, ilość 
uczestnikó
w

0 - 7



7 Analiza i 
ocena 
realizacji 
zleconych 
zadań 
publicznyc
h w latach 
poprzedni
ch, biorąc 
pod uwagę 
rzetelność 
i 
terminowo
ść oraz 
sposób 
rozliczenia 
otrzymany
ch na ten 
cel 
środków

0 - 3

                                             ŁĄCZNIE :

PROPOZYCJA KOMISJI KONKURSOWEJ 
Komisja proponuje przyznać/ nie przyznawać dotację/i* z budżetu gminy Trzcianka 

w wysokości ………………………… zł

*niepotrzebne skreślić

Podpisy członków Komisji Konkursowej:             Podpis Przewodniczącego Komisji:

…………………………………………..                …………………………………

…………………………………………...

……………………………………………
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