Zarzqdzetie nr

l820l8

W6jra cmitry Rybno
z dnia 7 lutego 2018r.

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na r€slizacjQ zadaf publicznych
w zakresie wspieranir i upowszechniania kultury lizycznej

Na podstawie an. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnlrn (Dz. U. z
2017t. , poz. 1875) oraz art.4 ust. I pkt.l7, art.l3, art.l4, art.15 i art.l9 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o dzialalnojci pozytku publicznego i wolontariacle (Dz.lJ. z2016r. poz.l8l7)
w zwiqzku z uchwalq nr XLV/80/17 Rady Gminy Rybno z dnia I grudnia 2017r. w sprawie
uchwalenia Rocznego programu wspdlpracy
orgaizacjwni po2yku publicznego i
wolonta acie na rok 2018 zarz4dza sig, co nastgpuje:

z

Ll.

Oglasza sig otwany konkurs of€rt na wykonanie zadan pubticznych Gminy Rybno w
zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 20l9r. przez podmioty prowadz4ce
dzialalrcSi po2y&u publicznego, zgodnie z afi.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
dzialalnoSci pozltku publicznego i o wolontadacie.

$

2. Tre5i ogloszenia o konkursie, o kt6r)'rn mowa w ust.

l, stanowi zal4czik nr l do niniejszego

zuzqdzenia.

3. Wz6r oferty na realizacjg zadania publicznego stanowi zalqcznik nr 2 do niniejszego
zanadzenia.

4. K4teria

oceny formalnej

i

mer)torycznej stanowi4 zal4cznik

or 3 do

niniejszego

z.arz4dze\ia.
$ 2. Ogloszenie o konkursie zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji publicznej Urzgdu
Gminy Rybno, tablicy ogloszen w siedzibie Urzgdu Gminy Rybno oraz na stronie internetowei
Gminy Rybno.

3.Przeprowadzenie procedury konkursowej nast4pi zgodnie
ogloszeniu, o kt6rym mowa w { I ust.2

$

z warunkami zawartymi w

$ 4. Nadz6r nad wykonaniem zarz4dzenia powierza sig Sekretarzowi Gminy Rybno.
g 5. Zarzqdzenie wchodzi

w 2ycie z dniem podpisania.

Ztl4c

ik

N

I do

Zt/Ad*nia nr

182018 W6Jra

Cnint

Rybno z dnra 7 tulego 201E

W6jt Gminy Rybno
oglasza

OTWARTY KONKURS OFERT

na realizacjS zadai publicznych bgdqcych zadaniami wlasnymi Gminy Rybno

I.

Podstawa prawDa

Konkurs oglaszanyjest na podstawie art. I I ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o dziatalnosci pozyku publicznego i wolontaliacie (Dz. tJ. z20l6r. poz.l g l T)

I|.

Adresaci

Konkurs skierowanyjest do organizacji pozarz4dowych i podmiot6w zgodnie z art. 3
ust,2 i 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o dzialalno3ci po2ltku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz.18l7)

III.

Rodzaj zadania:

Oferty na zadanie publiczne mog4 byi zglaszane na zadania z zakresu:

Wspieranie i upowszechnianie kullury fizyczn€j:

l.

2.
3.
4.
5.

Popularyzacja rdznych dyscyplin sportu poprzez szkolenia dzieci i mlodziezy.
Propagowanie wsftid dzjeci i mlodziezy aktywnoSci ruchowej dla zachowania
zdr ovia fizy cznego i psychicznego.
Otganizacjaz wod6w, zgrupowari i tumiej6w sportowych.
Organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo_
rekreacyj nych.
Organizowanie szkoleri dla dzieci, mlodzie2y oraz os6b doroslych.

lV.

Wysokoid Srodkdw przeznaczonycb na realizacjg zadania: 124 000 zl

V.

Warunki realizacji zrdai, finansowanie

l
2.

Konkurs dotyczy zadai realizowanych od g marca 201gr._ l5 srudnia 20lgr.
Oferta musi miescid sig w calosci w zakresie dzialalnosci poirytku publicznego
oferenta.

2.

jest na stronie $-w$. eminarybno.pl lub w Urzgdzie Gminy w pok. nr 8. Oferty zlozone
na innych drukach nie bQd4 rozpatrywane.
Do oferty naleLy dol4czyi:
I
kopiQ umowy lub statutu sp6lki potwierdzonej za z1od\oia z oryginalem- w
przypadku, gdy oferentjest sp6lkq prawa handlowego, o kt6rej mowa w art. 3
ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnodci po2ytku
publicznego i o wolontariacic.

)

VIL Skladanie ofert
. Ofeny konkursowe powinny by6 zlo2one:
l) w formie pisemnej na druku b9d4cym zal4cmikiem
1

2)

do ogloszonego konkursu

(UWAGA! NOWY DRUK OFERTY)
w zamkniflej kopercie opatrzonej napisem: ,,Otwarty konkus ofert 2018- na
zadanie z zakresu..." i dostarczony osobiScie lub przeslany pocztq na adrcs:
Urz4d Gminy Rybno, ul. Lubawska 15, l3-220 Rybno,

3)

2.

w terminie do dtria I marca 2018r.- o terminie zlozenia oferty decyduje data
*plywu do Urzgdu.
Pfled, zloaeniefi oferty pracownik Urzgdu udziela oferentom stosownych wyja6nien
dotyczqcych konku$u (Wieslawa Wr6blewska, kierownik ds. ojwiaty, pok. nr 8, tel.
23 696 60 55, w godzinach pracy Urzgdu).

VIII.
1

.

2.
3.

Etapy posttpowanis kotrkursowego
Konkurs sklada sig ., dw6ch erapow:
1) weryfikacji formalnej ofert, zgodnie z kr)'teriami okeslonymi w pkt. lX

niniejszego ogloszenia,
2) oceny merytorycznej, zgodnie z kq4eriami okreslanymi w pkt. X ogioszenla.
Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzj4 o wysokoSci
dofinansowania dokonuje W6jr Cminy Rybno. Od decyzji W6jta nie przysluguje
odwolanie.
Z oferentami, kt6rym zostala przyanna dotacja zostan4 podpisane umowy o wsparcie
realizacji zadania publicznego.

IX. Weryfikacja formalna
l. Ofedajest zlozona poprawnie pod wzglEdem formalnym, gdy:
1) jest zlozona w terminie do I marca 2018r..

2)
3)

jest zlozona na wlaSciwym formularzu oferty,
jest prawidlowo wypelniona, tzn.:

a)
b)
c)

oferta zostala podpisana przez osoby upowaznione do skladania
odwiadczeri woli w imieniu oferenla, zgodnie z zapisami zawanymi w III
czQsci oferty,
prawidlowo wypelniono oSwiadczenie znajduj4ce sig na koricu oferty,
w przypadku, gdy oferentjest sp6lk4 prawa handlowego, o kt6rej mowa w
art, 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci poz]tku

3.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastqpi w formie wsparclazadania.
Maksymalna wartosi dotacji nie moie przekrocryd 907o calkowitych koszt6w
rcalizacjl zadar'la.
4. W prz$adku przyznania dotacji nizszej niz wnioskowana w ofercie, oferentowi
przysluguje prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygtacji zjego
realizacji.
5. W ramach koszt6w zadania pokryte mog4 byi tylko koszty kwalifikowalne, d.
niezbgdne, zaplanowane w budzecie oraz racjonaln€ koszty poniesione prz.ez oterenta
w trakcie realizacji zadania.
6. W ramach zadania nie mog4 byd pokryte koszty niekwalifikowalne rj.:
koszty niezwiqzane z zadarliem,
2) wydatki poniesione przez ofercnta przpd i po okre5lonym w umowie terminie
realizacj i zadania,
3) wydatki z t)4ulu oplat i kar umownych,
4) poniesione na przygotowanie oferty,
5) zwia2ane zzakrryem Srodk6w trwalych,
6) zfia&ane z nabyciem lub dzierzawq grunt6w.
7. W przypadku zakupu nagr6d dla uczestnik6w zadania do sprawozdania koricowego
nalezy dol4czyi listg os6b nagrodzonych.
8. Srodki z dotacji, Srodki finansowe wlasne oraz Srodki z innych Zr6del muszq zostai
wykorzystane w terminie realizacji zadania publicznego okreslonego w umowie.
9. Przez wklad osobowy rozumie sig:
pracg wolontariuszy udokumentowan4 zawartymi porozumieniami lub
I
oiwiadczeniami wolontariuszy o wykon,.waniu powierzonych im zadari,
2) pracA spoleczn4 czlonk6w oferenta udokumentowanq oSwiadczeniami o
wykonywaniu powierzonych zadan.
10. Niejest obowiqzkowe wykazlwanie wkladu zeczowego.
I l. W6jt Rybna moze odm6wii podmiotowi wylonionemu w otwartym konkursie ofert
podpisania umowy, w przlpadku gdy:
podmiot lubjego reprezentanci utracq zdolnodi czynnodci prawnych,
2) zostan4 ujawnione nieznane wczeSniej okoliczno3ci podwazajqce
wiaxygodnoSi merltoryczn4 lub fi nansow4 oferenta.
12. W6jt Gminy Rybno zastrzega sobie prawo do:
1) odst4pienia od ogloszenia wynik6\i/ otwartego konkursu bez podania
przyczyny, w czQici lub w calosci,
2) zwigkszenia lub zmniejszenia wysokoici Srodk6w publicznych
przeznaczonych na realizacjg zadari w trakcie trwania konkursu,
3) dofinansowania wi9cej nizjednej ofert, dofinansowaniajednej oferty lub
niedofi nansowywania zadnej

l)

)

l)

Vl. Wymaganadokumentacja
l. Warunkiem ubiegania sig o dofinansowanie

realizacj i zadania publicznego przez
oferentajest zlo2enie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem ohe3lonym w
aktualnym Rozporz4dzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia l7

sierpnia 2016r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotycz4cych
realizacj i zadan publicznych oraz wzor6w sprawozdan z wykonanla tych zadai (Dz_
U. z 2016r. Wz. 1300). Formularz oferly na wykonanie zadania publicznego dostlpny

b)

prawidlowo wypelniono oiwiadczenie znajdujqce sig na koicu of'erty.
c) w przypadku, gdy oferent jest sp6lk4 prawa handlowego, o kt6rej mowa w
art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci po2ytku
publicznego i wolontariacie (Dz.U. z20l6t. poz.239 ze zm.), do ofefly
zalqczonajest kopia umowy lub statutu sp6lki potwierdzona za zgodnoii z
oryginalem;
4) oferta przewiduje realizacjg zadania \a terminie okeslonym w konkursie,
5) ofarent zadeklarowal w kosztorysie zadania wymagany procentowy udzial
Srodk6w wlasnych (fi nansowych lub pozafi nansowych),
6) oferent okreSlil zakres prowadzonej odplatnej/ nieodplatnej dzialalno3ci
po21.tku publicznego w czgici II.4 oferty.
2. Uzupelnienie brak6w formalnych dotyczy:
uzupelnienia brakuj4cych podpis6w pod ofert4, w przypadku gdy nie zostala
ona podpisana przez wlasciwq liczbg os6b upowaznionych do skladania
oswiadczen woli w sprawach maj4tkowych w imieniu oferenta wymienionych
w czgsci II ofeny. Oferty niepodpisaDe przez iadn4 z uprawnionych osrib
zoslan4 odrzucone ze wzglgd6w formalDych;
2) uzupelnienia prawidlowoSci zlozonych oSwiadczeri,
3) uzupelnienie informacji o sposobie reprezentacji oferenta wobec organu
administracji publicznej, w tym imion, nazwisk os6b upowazrionych do
reprezentowania oferenta wobec organu administiacji publicznej waz z
prz),toczeniem podstawy prawnej, w czgsci III ofefiy,
4) uzupelnienie zal4czenia kopii umowy lub statutu, w przypadku, gdy oferent
jest sp6lk4 prawa handlowego, o kt6rej mowa w art. 3 usr. 3 pkt 4 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci poz),tku publicznego i wolontariacie
(Dz. U.22016r. poz.239 ze zm.).
3. Braki formalne uzupelnia sig w siedzibie Urzgdu Gminy, ul. Lubawska 15, l3-220
Rybno, pok. nr 8, w terminie 3 dni od dnia przekazania oferentowi informacji o
brakach formalnych oferty. Oferty nieuzupelnione w terminie zostane odrzucone.

l)

X. Ocena merTtoryczna
1 Ocenie mer)lorycznej podlega:
f) mozli\ oSc realizacji zadania
a)
b)

rzetelnosi, terminowo(i, prawidlowoii rozliczenia otrzymanych wczeSniej
dotacji,
okreSlono potrzebg/problem wskazujqcy na koniecznosi wykonama
zadania,

c)
2)

3)

kwalifikacje os6b, przy udziale kt6rych zadanie bgdzie wykonywane;
kalkulacje kosa6w:
a) udzial Srodk6w finansowych wlasnych oraz z innych ir6del,
b) rzetelnold i celowogi kosztorysu, adekwatnosi budzetu do planowanych

dzialan,
c) udzial wkladu osobowego;
jakoii zadania:
a) atrakcyjnos6, oryginalno$, innowacyjnosi zadania,
b) iloSi adresat6w zadania.

2.

Suma punkt6w, jak4 mo2e uzyska6 oferta wynosi w powy2szych kryteriach wynosi
30.

Xl. Terminy
l Termin skladania ofert: do I marca 2018r.
2.
3.

T€min rozpatrzenia ofert przez komisjg konkursowq: do 7 marca 2018r.
Termin ogloszenia wynik6w konkursu: niezwlocznie po zatwierdzeniu pzez W6jta
wynik6w pracy komisji konkursowej.

XII.
1.

2.
3.

4.

5.

Informacjedodatkowe
Punkt IL4 oferty ,,Przedmiot dzialalnosci pozFku publicznego" nalezy wypelnii
obowiqzkowo. Punkt ten powinien byi kopi4 odpowiednich zapis6w ze statutu lub

innego aktu wewngtrznego oferenta. JeSli oferent nie prowadzi dzialalno3ci odplatnej
nalezy \rTrisai ,,nie dotyczy". Jesli oferent przewiduje pobieranie olat od adresat6w
zadania (np. opl^ty za udzial w zajEciach, bilery na konced itp.) punkt ten musi byi
wypelniony. Uwaga! W przypadku pobierania oplat od adresat6w zadania, zgodnie z
$ 3 ust. 12 umowy ,,Wysoko56 Swiadczenia pieniQznego nie moze sig zwiQkszyc o
wigcej niz 50% w stosunku do wysokosci Swiadczenia pienig2nego planowzmego w
ofercie".
W punkcie IV.5 ofe(y- wypelnienie tabeli ,,Dodatkowe informacje dotyczqce
rezultat6w realizacj i zadania publicznego" nie jest obowiqzkowe, jednakze oferent
moze wskazai na za.kladane rezultaty ilodciowe lubjakoiciowe zadania.
W punkcie IV.8 oferty- ,,Kalkulacja przewidywanych koszt6w" w kolumnie
dotyczqcej wkladu rzeczowego oferent moze (niejest to jednak obligatoryjne!1,
wycenii wklad rzeczowy do realizowanego zzdanja. Wklad rzeczowy musi zostai
udokumentowany stosownym oSwiadczeniem.
We wzorze umowy S 6 ust. l, obowi4zywai bgdzie nastQpuj4cy zapisek: ,,Je2eli dany
wydatek finansowy z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania
publicznego niejest r6wny odpowiedniemu kosaowi okrejlonemu w umowie, to
uznaJe siQ go za zgodny z umow4 Medy, gdy nie nasqpilo zwigkszenie tego wydatku
o wiqcej nE 25o/o".
Uzupelniaj4c tabel9 IV.9 punkt 5 i 6 nalezy obliczyi proceltowy udzial Srodkdw w
stosunku do wnioskowanei kwotv dotacii.

XIII.

Informacja o zadaniach publicznych tego samego rodzaju, zrealizowanych
przez Gming Rybno w roku ogloszenia otwrrtego konkursu ofert i w roku
poprzednim oraz zwiqzahych z nimi kosztami:
Rodzaj zadania

Wysokos( do3acji (w zl)
2017

Wspieranie i
upowszechnianie kultury

flzycznei

104 000,00

2018
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s)Dotyczy zakresu dzialania

Phnowrnt
tafin*r

r.&.d

tej czeici zadania, kt6ra btdzie realhowana prez podmiot niebqdqcv ttronq umowv, o kt6rvm
mowa w art.15 ust.4lstawy z dnia 24 kwietnia 2(ro3 r. o diialalnoitipoivtku public.neSo io wolontariacae.
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Rargn:

6)Na paykiad
irodkifinansowe oferenta, inne{rodkipubliczne (np. dotacje), Swiadczenia pienieine od od bDrcow zada n.a.
7)wkladem
osobowym 3q praca spolecrna czlonk6w i5wiadczenia wolontariuszy planowane do raang.iowania w reatizacje uadania p!bticznego-

trwypelnii j€dynle w pr.yp.dku, gdy orga. w
oglortenlu o otwartym konkuBie ofen wskar.l podanie tych informacji jako obowiAzkowe.
oryanizaciiprer

innY

podmiot ni€odplatnie (np. usluga t.ansportowa, hotelowa, poligaficzna itp.) planowana do wykonystania w realizacji zadania pubticzneso.

w pnypadku wiekr:ej

liczby

koet6wistnieje moiliwoia dodawa nia kolejnych wierrzy.
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'l)Na|eiywpi'a.ko9tYobs|ugizadania,kt6re'i!wiizanezkonwani€mdzialai

wpnypadkUofertywsp6|nejpowyi5zekosZtyna|e'vwp
w pzypadku wiekeej liczbyoferent6w ktnieje moiliwolt dodawanla kolejnych wi€rszy

12)Dotyczv oferty wspdlnej.
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l]JWVpelnia jedynie
w pdypadku wsparcia realizacji zadania publiczneto.

larNa payklad dotacje z budtetu paistwa lub budietu j€dnostki samonedu teMorialnego, funduszy celowych, 6rodli
z f undusrv st.ukturalnvch.
ls)wypetniC jedyn ie w pEypadku,
tdy katkulacja przewidwanvch kort6w obejmowata wycenewkladu neczoweso.
l5lProcentosry udziat kwoty dotacii, o h6rej mowa w pkt 1, w calkowitych kosztach zadania publicznego naleiy podaa
z dokladno3cit do dw6ch mieFc po przecinku.
r7)Procentowy udzial innych 9odk6w finansowych, o hdrych mowa w pkt 2, w stosunku do otrymanej kwoty dotacji nale2v
podad z dokladnogciq dodwdch mieF€ po pnecinku.
lsrProcentowy udzial 6rodkdw ni€finansowych, o kt6rych mowa w pkt
3,wstosunku dootrzymanej kwoty dotacjinal€iy podaa
z dolladnoicq do dwoch mieirc po paecrnku
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11. Zrso!ry
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13.
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frt|ro.ry!|.arh Dr.Vrslb..$ rd|nb p.alsrlp (nranysre.dlo!'porE ar.edtonr
wyfony.lrnb wi(Hu n czorFgoq w ca&!d€ FdcrqOlnyrlt &l.||ri or.r, o lh t lttthq. pn ddyh4dr lo6.!6r,obddrosL
y,l&du n..zoyrqp, opg.( spodb jc|o f,Foy wr|' r podanlem c.n rynkovtch, n. kt6rFh po&bwh Ja* itco*n€ 1.69 eirtolt)

$$.d

racorlFaldrht

do

leJPobieranie 3wiaddei pienieinych od odbiorcow zadania jest realhowane wylecznie
dzialalnoici poiytku publicrneSo-

w €mach

Prowadzonej odplatnej

8

oiwiadczam(my)'zo),

ie:

w

1)

prcponowane zadanie publiczne beduie rcalizowane wy{Echie

2)

pobieGnie lwiadcz€d pienieinych bqdzie siq odbywa( wyt{znie w ramach prowadzonej odplatnej driatatnosci

3)

oferentr/ofercnci. ,kladajicy ninieFzq ofene nie zal€8a(-je)*/zateCacji). z optacaniem nateinolci z tytutu zobowiazai

zakresie driatatno&i poiytku pub icznego

poiftu

4) oferent+/ofercnci'skladajEcy niniejszq ofe.te ni€ zalesa(-jel'/zatesa(-ji)1 z optacaniem nate;nosci z tytutu sktadek

na

ubezpieczenia spoleczne j
dane zawadewczetci llniniejsz€jof€rtysqzgodn€

5)
z Krajowym Rej€strem Sqdowym./wiaiciwi ewid€ncjq.;
5) wrzystkie informacje podane w ofercie oraz zatQcznikach sE zgodne z aktuatnym stan€m
7) w zakesie rwiizanym ,

otwa.tym konkursem ofert,

i przekazywaniem danych orobowych, a

te dane, dotviy

1Oz. U.

gromadzeniem, paetwarzaniem

taki€ wprowadzaniem ich do system6w infomatycznych, osoby, kt6rychdotycze

stosowne oiwiadcz€nia zSodnie

oochroni€ danych osobowych

w rym z

prawnym

z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997

..

r 2016 r. po!- 922).

(podpis osoby upowatnioner lub podpisy

os!b upowa:.iony.h do skladania otwiadoen
woli w amieniu oter€ntdw)

Zalacmiki:
1,1.Harmonogram'z1rr,

l.2.Kalkulacja przewidywanych koszt6w'z!,.
1.3.Xopia umowy lub statutu sp6lki potwierdzona za zgodnoSa z oryginatem w przypadku gdy oferentjest spdtkQ
prawa handlowego, o kt6rejmowa w art. 3 ust.3 pkt 4 ustawyz dnia 24 kwietnia 2OO3 r. o dziatatnojci poiytku
publiczneSo i o wolonta riacie.

,0)

(atalog oawiadczen jest otwa fty.

':1!edyniew

przypadku radania realizowanego w okresie dtu;szym niijeden rok budietowy
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KARTA OCENY ZADANIA

l.

EtaD: ocena formalna

C2ESC

7.
7.
3.

5.

cz€sc
1.

2,
3.

A

TAV|{tElNtE DOTYCZY

Oferta zostala zloiona wterminie okrealonvm w otwartvm ko6ku6ie ofert
Oferta zostala uloiona na wlaiciwym formula rzu
Oferta zottala podpisana pnez osoby upowainione do skladania o{wiadcuei woliw
imieniu oferenta ugodnie z za pisami wynikailcymi z pkt.llloferw
P,.w'dlowo wypelniono oawiadcrenie ?naidujace sG na koncLrolertv
w pdypadku, tdy oferentjest sp6lkE prawa ha.dlow€to, o Kdrej mowa w art.3
!st.3. pkt4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003.. o dzialatno3cipoiltku public?nego io
wolont.riacie, do of€.ty zalqczona jest topia umowylub statutu spdlki
potwierdzoha za zsodno3i ! orveinalem
B

Ofena paewrdure reahuacte zadania wremin'e o|\re3lonvm w konkLrr'|e
Ofercnt zadekla rowal w kosztorysie zadania wymagany prccentowy udzial 5rodk6w
wiasnych (f inansowych lub pozaf inansowych)
Ofereht okreSlilzakr€s prowadzonej odplatnej/ nieodplatnej dziaialno{ci poi\,rku
publiczne4o w czeici ll.4 of€rw

1.
2.
3.

Oferta spetnia wymogiformalne izostala zekwalifikowana do tt etapu konkursu..
Oferta zostala odnucona ze wzgled6w formalnych.'
Oferta podle8a uzupelnieniu.'

UZUPEtt{IEI{IE BRAKOW FORMALNYCH
Oferta zostala podpisana paez osobv upowatnione do skladania
oSwiadczei woliw imieniu ofe.enta zgodnie zzapisami
wynikaiacvmi z pkt. lll ofertv
U?up€tnie nie zapis6w w cze5ci rrr ofeny (infornacja osposobie
repr€zentacj i oferenta wobec oGanu administracii Dublicznei....

P€widlowowypelnionoo3wiadczeni€znajd!jEcesigna

Zaznacrva odpowlednie

)

koncu

w

pdypadku, tdy oferentjesr sp6lki prawa handtow€to, o h6rei
dnia 24 kwietnia 2003r. o
dzaalalno3ci potytko publiczn€go i o wolontaiacie, do oferty
lalEczona jestkopiaumo$ylubstatut!sp6lki potwierdzonara
zaodnos( ? orvginalem

mowaw.rt.3 ust.3. pK4ustawyz

1.
2.

Oferta zostala uzupelniona izakwelifikowana do etapu konkursu,*
Oferta nie zostala uzupelniona i podlega odnuceniu ze wzgtqd6w formalnvch.*

t niepotrzebne

skre6lia

ll. Etap: ocena merytoryafia
MERYTORYCZNE KRYTERIA OC€IIY
1
2

3

I
2

sxAtA

MoillwoS6 reallzacji zadania
Rzetelno{t, terminowoSa, prawidlowoii rozticzenia otrzymanych wcze(ni€j
dotacji
Okrejlono potrzebe/ problem wskazujacy na koniecznolC u,.r'konania zadania
KwaLfilacje osdb, przy udziale ktdrych z.danie bedzre reatizowane
tl
Kalkulacja losd6w
Udrial irodk6w finansowych wlasnych orar z innvch ir6det
RzetelnolC i celowoSa kosztofysu, adekwatn03i budietu do planowanVch

PUNfiY

0-1

0s
0-3
0-5
0-5

dzialad

Udzialwkladu osobowego
t.
JakoL zadania
I Atrakcyjno jt, orySinalnoif , innowacyjnoJa zadania
2
llolt adresat6w radania
Suma punkt6w komisji konkursowei
Oferta zakwalifikoryana/niezakwalifikowana I do otrzymania dofinansowania
3

Uwagikomisji

0,3

03
o-5

----......./30
1

:

* niepotrzebne skrelli6

lAby oferta zostala zakwalifikowana
do otrzymania dofinansowania musi uzyskai minimum 18 pkt

