Zarz4dzenie nr 33/20 I 8

W6jta Gminy Rybno
z dnia 22 mrrca 2018r.
w sprawie ogloszenia otwaftego konkursu ofert na realizacjg zadai publicznych
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dt6br kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki,
szkolnictwa wy2szego, edukacji, o5wiaty i wychowania w 2018r.
Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz.U. z
2017r. , poz. 187 5) oraz art. 4 ust. I pkt.17, art.13, art.14, art.15 i art.19 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o dzialalnoSci poZytku publicznego i wolontariacie (Dz.U 22018 r. poz.450)
w zwi4zku z uchwal4 nr XLVV80/17 Rady Gminy Rybno z dnia 1 grudnia 2017r. w sprawie
organizacjami po2y'tku publicznego i
uchwalenia Roczrego programu wsp6lpracy
wolontariacie na rok 2018 zNz4dza sig, co nastqpuje:

z

$ 1.1. Oglasza sig otwarty konkurs ofert na wykonanie zadaf publicznych Gminy Rybno w
zakresie kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki,
szkolnictwa wyZszego, edukacji, o5wiaty i wychowania w 2018r. przez podmioty prowadz4ce
dzialalno6i poz)'tku publicmego, zgodnie z art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
dzialalno6ci poZytku publicznego i o wolontariacie.
2. TreSd ogloszenia o konkursie, o kt6rym mowa w ust. 1, stanowi zal4cznik nr 1 do niniejszego

zatz4dzenia.

3. Wz6r oferty na realizacjg zadania publicmego stanowi zal4cznik nr 2 do niniejszego
zarz4dzenia.

4. Kryteria oceny formalnej

i

merytorycmej stanowi4 zaN4cznik nr

3 do

niniejszego

zarz4dzenia.

konkursie zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu
Gminy Rybno, tablicy ogloszei w siedzibie Urzgdu Gminy Rybno oraz na stronie intemetowej
Gminy Rybno.
$ 2. Ogloszenie o

$ 3.Przeprowadzenie procedury konkursowej nast4pi zgodnie z warunkami zawartymi w
ogloszeniu, o kt6rym mowa w $ 1ust.2
$ 4. Nadz6r nad

wykonaniem zarz4dzenia powierza sig Sekretarzowi Gminy Rybno.

$ 5. Zarz4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

/./ W6jt Gminy Rybno
Tomasz Wggrzynowski

Zalq.mik nt I do Zatzqdzenia n( 33/2018 Wojta Gminy Rybno z dri^22 marcaz0l8r.

W6jt Gminy Rybno
oglasza

OTWARTY KONKURS OFERT

na realizacjg zadarfl publicznych bgdqcych zadaniani wlasnymi Gminy Rybno

I.

Podstawa prawna

Konkurs oglaszany jest na podstawie art. 1 I ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o dzialalnodci po2ytku publicmego i wolontariacie (Dz.U 22018 r. poz. 450)

il.

Adresaci

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarzqdowych i podmiot6w zgodnie z art.
ust.2 i 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci poZ1'tku publicznego i o
wolontariacie (Dz.U 22018 r. poz. 450)

IIL

3

Rodzaj zadania:

Oferty na zadanie publiczne mo g4by6 zglaszane na zadania z zakrest
Zadanie

l: Kultura,

1.

sztuka, ochrona d6br kultury

i dziedzictwa narodowego

Organizowanie spotkan mlodzie2owych, gminnych, regionalnych i Swiatowychorganizacja Diecezjalnych Dni Mlodzie2y w Hartowcu

Zadante II: Nauki, szkolnictwa wyZszego, edukacji, odwiaty i wychowania:

l.

Organizowanie imprez, warsztat6w, festiwali o charakterze edukacyjnym i
naukowym

IV.

WysokoSd Srodk6w przeznaczonych na realizacig zadania: 35 000 zl

V.

Warunki realizacji zadari, finansowanie

1.

2.

Konkurs dotyczy zadan realizowanych od 25 kwietnia 2018r.- 15 grudnia 2018r.
Oferta musi mieSci6 sig w caloSci w zakresie dzialalno5ci poiytku publicznego
oferenta.

XI.
1.

2.
3.

Terminy

Termin skladania ofert: do 13 kwietnia 2018r.
Termin rozp atrzenia ofert przez komisjg konkursow4: do 18 kwietnia 2018r.
Termin ogloszenia wynik6w konkursu: niezwlocznie po zatwierdzeniu przezW6jta
wynik6w pracy komisji konkursowej.

XII.
1.

2.
3.

4.

Informacjedodatkowe
Punkt II.4 oferty ,,Przedmiot dzialalno5ci po2ltku publicznego" naleZy wypelni6
obowi4zkowo. Punkt ten powinien byi kopiq odpowiednich zapis6w ze statutu lub
innego aktu wewngtrznego oferenta. Jedli oferent nie prowadzi dzialalnoici odplatnej
nale2y wpisai,,nie dotyczy". Jedli oferent przewiduje pobieranie oplat od adresat6w
zadania (np. oplaty za udzial w zajgciach, bilety na koncert itp.) punkt ten musi by6
wl,pelniony. Uwaga! W przypadku pobierania oplat od adresat6w zadania' zgodnie z
o
$ 3 ust. 12 umowy,,Wysoko66 Swiadczenia pienigZnego nie moze sig zwigkszy6
wigcej ni2 507o w stosunku do wysokoSci Swiadczenia pieniginego planowanego w
ofercie".
W punkcie IV.5 oferty- wypelnienie tabeli ,,Dodatkowe informacje dotycz4ce
rezultat6w realizacji zadania publicznego" nie jest obowi4zkowe, jednakZe oferent
moze wskazd na zakladane rezultaty ilo6ciowe lub jako5ciowe zadania.
W punkcie IV.8 oferty- ,,Kalkulacja przewidywanych koszt6f'w kolumnie
dolycz4cej wkladu rzeczowego oferent moze (nie jest to jednak obligatoryjne!),
wycenid wklad rzeczowy do realizowanego zadania. Wklad rzeczowy musi zosta6
udokumentowany stosownym o6wiadczeniem.
We wzorze umolvy $ 6 ust. 1, obowi4zywa6 bqdzie nastqpujqcy zapisek: ,,Je2eli dany
wydatek finansowy z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadaria
publicznego nie jest r6wny odpowiedniemu kosztowi okreslonemu w umowie, to
uznaje sig go za zgodny z umow4 wtedy, gdy nie nast4pilo zwigkszenie tego wydatku
o wigcej

5.

nrt 25"/""

.

Uzupelniaj4c tabelg IV.9 punkt 5 i 6 nale|y obliczyd procentowy udzial 6rodk6w w
stosunku do wnioskowanei kwoty dotacii.

XIII.

Informacja o zadaniach publicznych tego samego rodzaitt,, zrealinowanych
przez Gming Rybno w roku ogloszenia otwartego konkursu ofert i w roku
poprzednim oraz zwi[ztnych z nimi kosztami:
Wysoko66 dotacji (w zl)

Rodzaj zadania
2017

Kultura, sztuka, ochrona
d6br kultury i dziedzictwa
narodowego
Nauka, szkolnictwo
wyZsze, edukacja, o6wiata i
wychowania.

2018

8 000,00

2s 000,00

w

IT

",/YA

.

Zlecenle realizacji zadania publicznego nastqpi w formie wsparc ia zadania.
Maksymalna wartoSi dotacji nie mo2e przekrocryd 907o calkowitych koszt6w
realizacji zadana.
4. W przypadku przyznania dotacji ni2szej ni2 wnioskowana w ofercie, oferentowi
przysluguj e prawo zmniejszenia zakresu rzeczowe go zadania lub rezygnacj i z j ego
rcalizacji,
5. W ramach koszt6w zadania pokr,.te mog4 byi tylko koszty kwalifikowalne, tj.
niezbgdne, zaplanowane w bud2ecie oraz racjonalne kosay poniesione przez oferenla
w trakcie realizacji zzdania.
6. W ramach zadania nie mogq byd pokrlte koszty niekwalifikowalne tj.:
1) koszty niezwiqzane z zadaniem,
2) wydatki poniesione przez oferenta przed i po okredlonym w umowie terminie
rcalizzcji zadania,
3) wydatki z tltulu oplat i kar umownych,
4) poniesione na przygotowanie oferty,
5) zwiqzane z zaktpem Srodk6w trwalych,
6) zwi4zane z nabyciem lub dzier2aw4 grunt6w.
7. W przypadku zakupu nag6d dla uczestnik6w zadania do sprawozdania koricowego
nale2y dol4czyt listg os6b nagrodzonych,
8. Srodki z dotaqi, Srodki finansowe wlasne oraz Srodki z innych lr6del muszq zostai
wykorzystane w terminie rcalizacji zadania publicznego okreSlonego w umowie.
9. Przez wklad osobowy rozumie sig:
1) praca wolontariuszy udokumentowan4 zawartymi porozumieniami lub
odwiadczeniami wolontariuszy o rvykonywaniu powierzonych in zadah,
2) prac7 spoleczn4 czlonk6w oferenta udokumentowan4 odwiadczeniami o
wykonywaniu powierzonych zadari.
10. Nie jest obowipkowe wykazyrvanie wkladu rzeczowego.
I 1. W6jt Rybna mo2e odm6wii podmiotowi wylonionemu w otwartym konkursie ofert
podpisania umowy, w przypadku gdy:
1) podmiot lub jego reprezentanci utrac4 zdolnoSi czynno5ci prawnych,
2) zostan4 ujawnione nieznane wczedniej okolicznodci podwu2aj4ce
wiarygodno56 merytorycm4 lub fi nansowq oferenta.
12. W6jt Gminy Rybno zastrzega sobie prawo do:
1) odsqpienia od ogloszenia wynik6w otwartego konkursu bez podania
przyczyny, w czgSci lub w calo6ci,
2) zwigkszenia lub zmniejszenia wysokoSci 6rodk6w publicznych
ptzeznaczonych na rcalizacjg zadan w trakcie trwania konkursu,
3) dofinansowania wigcej niz jednej ofert, dofinansowaniajednej oferty lub
niedofi nansowywania 2adnej.
3

VL
1.

Wymaganadokumentacja
Warunkiem ubiegania sig o dofinansowanie rcalizacli zadania publicznego przez
oferenta j est zloZenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem okre5lonym w
aktualnym Rozporz4dzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 17
sierpnia 2016r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotycz4cych
rcalizacji zadan publicmych oraz wzor6w sprawozdarl z wykonania tych zadai (Dz.
U.22016r. poz. 1300). Formularz oferty na wykonanie zadania publicznego dostgpny

2.

jest na stronie wwu.gminarybno.pl lub w Urzgdzie Gminy w pok. nr 8. Oferty zloZone
na innych drukach nie bgdq rozpatrywane.
Do oferty naleZy dolqczy(,:
1) kopig umowy lub statutu sp6lki potvrierdzonej za zgodno(;6 z oryginalem- w
przypadku, gdy oferent jest sp6lkq prawa handlowego, o kt6rej mowa w art. 3
ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003t. o dzialalnodci poZytku
publicznego i o wolontariacie.

VII. Skladanie ofert
. Oferty konkursowe powinny by6 zlozone'.
1

1) w formie pisemnej

2)

2.

na druku bgd4cym zalqcznikiem do ogloszonego konkursu
w zamknigtej kopercie opatrzonej napisem: ,,Otwarty konkurs ofert 201 8- na
zadanie z zal<resu..." i dostarczony osobiScie lub przestany poczt4 na adres:

Urz4d Gminy Rybno, ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno,
3) w terminie do dnia 13 kwietnia 2018r.- o terminie Ao2enia oferty decyduje
data wpll-wu do Urzgdu.
Pned zloZeniem oferty pracownik Urzgdu udziela oferentom stosownych wyjaSnieri
dotyczqcych konkursu (Wieslawa Wr6blewska, kierownik ds. oSwiaty, pok' nr 8, tel.
23 696 60 55, w godzinach pracy Urzgdu).

VIII.
1.

Etapy postgpowania konkursowego
Konkurs sklada sig z dw6ch etap6w:
1) weryfikacji formalnej ofert, zgodnie z kryteriami okedlonymi w pkt. IX
niniejszego ogloszenia,
oceny merltorycznej, zgodnie z krlteriami okredlanymi w pkt. X ogloszenia.
Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzj4 o wysokodci
dofinansowania dokonuje W6jt Gminy Rybno. Od decyzji W6jta nie przysluguje

2)

2.
3.

odwolanie.
Z oferentami, kt6rym zoslala ptzyznana dotacja zostanq podpisane umowy o wsparcie
realizacji zadania publicznego.

IX. Weryfikacja formalna
l. Oferta jest zlo2ona poprawnie pod wzglgdem formalnym, gdy:
l) jest zlo2ona w terminie do l3 kwietnia 2018r.,
2) jest zlo2ona na wlaiciwym formularzu oferty,
3) jest prawidlowo wypelniona, tzn.:

a)
b)

c)

oferta zostala podpisana przez osoby upowaznione do skladania
oSwiadczef woli w imieniu oferenta, zgodnie z zapisarr.i zawartymi w III
czgSci oferty,
prawidlowo wypelniono oiwiadczenie znajduj4ce sig na koricu oferty,
w przypadku, gdy oferent jest sp6lk4 prawa handlowego, o kt6rej mowa w
art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci poZ1'tku
publicznego i wolontariacie (Dz.IJ 22018 r. poz. 450), do oferty zal4czona

jest kopia umowy lub statutu sp6lki potwierdzo na za zgodnoSt z
oryginalem;
4) oferta przewiduje realizacjg zadania w terminie oke6lonym w konkursie,
5) oferent zadeklarowal w kosztorysie zadania wymagany procentowy udzial
Srodk6w wlasnych (finansowych lub pozafi nansowych),
6) oferent ohe6lil zakres prowadzonej odplatnej/ nieodplatnej dzialalnoSci
pozytku publicznego w czgSci II.4 oferty.
U zupelnienie brak6w formalnych dotyczy:
1) uzupelnienia brakuj4cych podpis6w pod ofert4, w przypadku gdy nie zostala
ona podpisana przez wladciw4 liczbg os6b upowainionych do skladania
oSwiadczeri woli w sprawach maj4tkowych w imieniu oferenta wymienionych
w czgsci II oferty. Oferty niepodpisane przez Zadnq z uprawnionych os6b
zostan4 odrzucone ze wzglgd6w formalnych;
2) uzupelnienia prawidlowoSci zloZonych oSwiadczef,
3) uzupelnienie informacji o sposobie reprezentacji oferenta wobec organu
administracji publicznej, w tym imion, nazwisk os6b upowaznionych do
reprezentowania oferenta wobec organu administracji publicznej wraz z
przytoczeniem podstawy prawnej, w czgSci III ofeny,
4) uzupelnienie zal4czenakopli umowy lub statutu, w przypadku, gdy oferent
jest sp6lkq prawa handlowego, o kt6rej mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci poZltku publicznego i wolontariacie
(Dz.U 22018 r. poz.450).
3. Braki formalne uzupelnia si9 w siedzibie Urzgdu Gminy, ul. Lubawska 15,13-220
Rybno, pok. nr 8, w terminie 3 dni od dnia przekazania oferentowi informacji o
brakach formalnych oferty. Oferty nieuzupelnione w terminie zostan4 odrzucone.

x.
1.

Ocena merytoryczna
Ocenie merytorycznej podlega:
1) moZliwo36 rcalizacji zadania:
a) rzetelnoSi, terminowose, prawidlowoSd rozliczenia otrzymanych wczedniej

dotacji,

b)

okreSlono potrzebg/problem wskazuj4cy na koniecznoS6 wykonania

zadania,

c)
2)

3)

kwalifikacje os6b, przy udziale kt6rych zadanie bEdzie wykonywane;
kalkulacje koszt6w:
a) udzial 6rodk6w finansowych wlasnych oraz z innych 2r6del,
b) rzetelnoS6 i celowodd kosztorysu, adekwatnodi bud2etu do planowanych
dzialah,
c) udzial wkladu osobowego;
iako56 zadaria:
a) atrakcyjno56, oryginalnoS6, innowacyjnoSi zadaria,
b) ilo56 adresat6w zadania.

Suma punkt6w, jak4 mo2e uzyskai oferta wynosi w powyZszych kryteriach wynosi
30.

Zal4c'mtk

fi

2 do

Zarzqlzrni. 332018 w6jta Grniny Rybno z dnia 22 marca 2018r.

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGOI/
OFERTA WSPOLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*,

o

O KT6RYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWYZ DNIA 24 KWIETNIA 2OO3 R.
DZIAIALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U.Z2OL6 R. POZ. 239

|

395)

POUCZENIE co do sposobu

wypefniania oferty:

przy poszczeg6lnych polach
Oferte naleiy wypelnii wYlQcznie w bialych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi
lub w przypisach,
pole'
W przypadku p6l, kt6re nie dotycze danej oferty, nale:Y wpisaa,,nie dotyczy" lub przekre'li6

zaznaczenie,,*",np,:,,KrajowymRejestremsQdowymi/wlajciwaewidencja*",oznacza'ienaleiyskresliiniewlasciwQ
odpowiedi ipozostawie prawidtowe. Przyklad: ,,Krajowym Rejestrem SQdowym'Avla{€iv'q+{vid€f,q+"'

L

Podstawowe informacje o zfoionej ofercie

i. orgpn admlnbac,F Puukmcl,
do kt6Ero l€st sdEso$an8 qtcrla

4. Tormln l€albaCl zedanb publlcznego

ll. Dane oferentaGt6w)

ffi

Retcotne

stdorym lub innel ddcnql, adr$ stddbY lub adrcs do

korespondenCl

kont litofle, w ty|n dane
os6b uporctnlonvch do skLdanla wyiasnlei

2. Inno dodatLow. denc

dotyczfcfdt ofctV

(np. numer tel€{onu' adres

poczty ehktronicznej, numerfaksu)

u""adanle
w ofierdc{mlelv

nrvpelnld,

jeieli zadqnh ma bfd teallzowane

pnfl

Publkzne' o ki6rYm

od

1)Wypetnii jedynie w przypadku, gdy oferta zostala zloiona w zwiEzku z ogloszonym przez organ otwartym konkursem ofert'
poiytku
ttiieiv wskazac rodzaj zadania, o kt6rym mowa w art. 13 ust. 2 pK 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2oo3 r' o dziafalnosci
konkursie
o
otwartym
publicznego i o wolontariacie, wynikajlcy z ogloszenia

ofert

l

4, Prredmlot dzlal'ahosd poiytku publiczneto:

1)

dzialalnojinieodplatnapoiytku publicznego:

dzialalnoSe odplatna poiytku publicznego:

lll.

Informacja o sposobie reprezentacji oferenta(-t6w) wobec organu administracji publicznei,
w tym imiona i nazwiska osrib upowainionych do reprezentowania oferenta(-t6w) wobec organu
administracji publicznej, wraz z przytoczeniem podstawy prawnej2)

lv. szcueg6lowy zakres rzeczowy oraz kalkulacja przewidywanych koszt6w zadania publicznego
1. Streszcrenle

Edrnle publlcrnego wraz te wskaz.nlem mleFca iego reallaactl

zz

[cab1 oraz oplsem odblorcdnr tego radanla

3. uzasadnlenl€ potrrebry dofrnansowanla z dotacll In*estVcl
wskazanlem, w jakl spos6S pr.yczyni sh to do podwyisrenla standardu reallzadl zadaniasl

''Naleiy okreSlid,

czy podstawE sQ zasady okre3rone w statucie, pelnomocnictwo czy tei inna podstawa.
3)Wypelnii tylko w przypadku
ubiegania sie o dofinansowanie inwestycji.

4.

zakhd.ny({G} el(.} t€.lE ql radtnlt pubffca|.tp

io
oraz w iaKm

$opnu

realEa€ra &lsitlrrd pr.yL.vIn

)rl

(naleiy opls.6 zakhdrne rezultaty zadania pu bllcznego -t2y bedl trwale

us etqErxlLrd tEEv L=rs,

PbnMnv

porlom oslfSnhd.

.€adtatihv (werto66

pu

a)WypelniC jedynie w przypadku, gdy organ w ogloszeniu o

Sp6ltb nonltorwanla r€4dt t6{u/rt6dlo

cznefp(opis musi

Infurmactl o

W

sp6jry

mi1nhdu wCotnlk

r hamnogramem;

ponadto opis

otwartym konkursie ofert wskazat te informacje jako obowiQzkowe'
2

tygodnlowo, mieslecznle, liczbe odblorcdw;
w

pny oplsie

rakcle reallracli zadania

dzialania oferem moxe dokonaa anatizy wystlpienE ryzG

(naleiy podac terminy rozpoczQcla I uakoicrenla poszcz€g6lnych dltafaf; w ptzypadku
oferty w5p6lnej obok nazwy dzta€nta mlety podac
nalwq oferenta t€allzujQceSo dane dzlalanle; w przypadku wiekeel lk:by dziatad istnler" rojmoJe
ooo"ni, kotelnlp wtenzy; w pr:ypaot<u
zedanla realizowanego w okresh dfuiszym niiJeden rok budietowy naleiy dohczyc zatacznlk
nr 1.1 do ofertv dla katdepo roku odrFhntFl

e

ra ddalanqw przypadku oferty wsp6lnej przy na:wie
dzlalania nale4 wskarad ofercnta odpowiedzhlneto za
r€8lllacje dztalania)

Zakr$ ddafanb r€alirmany praer podmlot
nlebqd1cy stronl umqays)

s)Dotyczy zakresu
dzialania tej czeici zadania, kt6ra bqdzie realizowana przez podmiot niebedEcy strona umowy,
mowa w art. 16 ust 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno3ci poiytku publicznego i
o wolontariacie.

o K6rym
A

5lNa przyktad 6rodkifinansowe oferenta, inne 6rodki publiczne (np. dotacje), 3wiadczenia pieniQine od odbiorc6w zadania.
7)wkladem osobowym sE praca spoleczna czlonk6w iSwiadczenia wolontariuszy planowane do zaangaiowania w realizacie zadania publicznego'

s)wypelni6 jedynie w przypadku, gdy organ w oglosreniu o otwartym konkursie ofert wtkazal podanie tych informacri jako obowlqrkowe'

planowana do wykorzystania w realizacjizadania publicznego'
organizacji przez inny podmiot nieodplatnie (np. usluga transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.)

1o)Na|eiywpisaiko5ztybezpo5redniozwiezanez
W przypadku wiqkszej liczby koszt6w istnieje moiliwoic dodawania koleinych

wierszy

q

11JNa|eiywpisackosztyob5lUgizadania,kt6re5Qzwiazanezwykonywaniemdzia|a

wprzypadkuofertywsp6|nejpowyiszekosztyna|eiywpisaid|aka
12)Dotyczy

oferty wsp6lnej w przypadku wiekszej liczby oferent6w istnieje moitiwosc dodawania kolejnych wierszy.

6

9.

PrHddnr,rnc tr6dh fin nsowanL t.da|L publctnctp

l1c.

I

wartoJ6

t{aila ,t6dh

zl

wnlod@wan. l(wgta dotadl

lnne

Jrcd[ finansore o36lcm1ll:

zl

(nabty zsumoeac Slodki ftnansorrc vrymi€nbne w plc 2.1-2'4)

2.1 SrodH finensowr wlasneat

zl

22

zl

2
organu(-n6w) administracJl publiczne, lub j.dnottki(-tek) sektora tlnansow publkzrych,
pzekazat(a, y) lub pnek lc(-a) Jrodkl finansowe):
-re)
kt6ry(-n

GG(-wv)
23

zl

24 Popstalca)
Wlrhd ocobory

zl
I

wfhd

rrecaowy

q6lem:

zl

(nal€dy zsumo*aC Srodkiflnansowe vrtmienlone w pld 3.1 i 3.2)

3

zl

Wlfid ocobo*V

3.1

zl

3.2 wKad rrcczowvsl

publlryolo

4

t drlaf kgoty dot dl w c.Lowltydt l(or8tadr zadanie

5

t drlel Innydr {rodl*6w flnensow{di w stosunkl do otnym€nei

%

liloty dot qlra

%

%

6

l3)wypetnii jedynie w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego'
la)Na przyklad dotacje z budietu paistwa lub budietu jednostki samorzedu terytorialnego, funduszy celowych, Srodki
z

funduszy strukturalnych

ls)Wypelnid jedynie w przypadku, gdy kalkulacja przewidywanych koszt6w obejmowaia wycene wkladu rzeczowego.

l5)procentowy udzial kwoty dotacji, o kt6rej mowa w pkt 1, w calkowitych kosztach zadania publicznego naleiy podad
z dokladnoacia do dw6ch miejsc po przecinku.
l7)procentowy udzial innych Srodkdw finansowYch, o kt6rych mowa w pkt 2, w stosunku do otnymanej kwoty dotacji nale2v
oodaa z dokladnoicia do dw6ch miejsc po przecinku.
lslprocentowv udzial lrodk6w niefinansowych, o K6rych mowa w pK 3, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji naleiy podai
z dokladnokiE do dw6ch miejsc po

przecinku.

j

10. InformaCa o lamlane odplartncgo wy|tonanla radanlals)0eielt oturent{-nct} pnewtduje(j{) poueilne fr,rraaczetr pbnletnych
odblorc6w tadanla, naletY oplsa{. Jakle bqdq ,arunkl pobleranie tych Swladczed, J.ka bedzle wysokola gwiadczlnta ponlesiona
o€2 laka Hzh lac2m wartoid (wlrdcze6|

11. Z?soby kadrowe

pr4widnrane do r.r4:towenla prry ,e-[

spos6b zaangaiowania w realiuach posaeet6lnych dzlah6,

1?. Wyccna wl*adu

z

uwzghdnientem wolontariuszy ora: cdonk6w stounr:yszert $riadczqqch pr

osobo*.lg pn.wlddaneSo do raan

wldadu osobowegoTt, lt6ry zostanle zaarEatowany prry realizacli zadanta, wraz z podaniem
cen rmkowych,
szacowena lero wsrtogCl

13. Wkfad ncczorfly przewlddany do wykonystanla

m

kt6rych podstawh

pny

wykonystania wkladu neczowegog) w realhacje posczegolnych dzialaf oraz, o ite kalkuhcia pzewidyranych
koszt6u obejmowda
wkladu neczoweSo, oplsac spos6b J€go wyceny wraz z podanlem cen
rynkowych, na kt6rych podstawl; Jest rzaco$ana J€go wartoJcl

1e)Pobieranie

lwiadczed pieniqinych od odbiorc6w zadania jest realizowane wylQcznie w ramach prowadzonej
odptatnej

dzialalnoJci poiytku publicznego.

8

14. InnG lnfodnaJa, lditre mole mH rnacrenle
orar osflladcreil rawartvch na kollcu

pr.! ocenle oterty, w tFr odnoctace

sle do talkuLcjl

przesH}\|ranldr

fS. lntonnaCe o wesnhtsret dd.ltlnod.i oierenta{-t6url w ral'e6le, ht6rqp dotyct, zedalie publicrne, w tyrn

oSwiadczam(my)'?01,

1)

z)

ie:

proponowane zadanie publiczne bedzie realizowane wylacznie

w

zakresie dzialalno3ci poiytku publicznego

oferenta(-t6w);

poiytku
pobleranie 3wiadczeri pieniqlnych bedzie sie odbywai wytQcznie w ramach prowadzonej odptatnej dziatalno3ci

publicznego';

3)

oferent*/oferenci* skladajqcy niniejszQ ofertq nie 2alega(-iq)*/zalega(-ja)'

2 optacaniem nale2nolci z

tldutu zobowiQzan

podatkowych;

z tvtuiu skladek na
4) oferent,/oierenci* skladajEcy niniejsze ofertq nie zalegapje)*/zalega6ja)* z oplacaniem naleinoici

5)

6i

ubezpieczenia sPoleczne;
danezawarte w czQici ll niniejszej oferty sE zgodne z Krajowym Re.iestrem Sqdowym'/wta3ciwa ewidencjQ';

wszystkie informacje podane

w

ofercie oraz zatQcznikach sQ zgodne

z

aktualnym stanem prawnym

ifaktycznym;

7) w zakresie zwlazanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem'

przetwarzaniem

iprzekazywaniemdanychosobowych,atakiewprowadzaniemichdosystem6winformatvcznych,osoby,kt6rychdotyczQ

te dane, zfolw

stosowne ogwiadczenia zgodnie

z

ustawQ

z dnia 29 sierpnia 1997

r'

o ochronie danych osobowYch (Dz. U z 2016t.Poz.922l'

(podpis osoby upowainionei lub podpisy
osdb upowa:nionych do sktadania oswiadczei
woli w imieniu oferent6w)

Data .......................

zalaczniki:
1.1.Harmonogram21)*.

l.2.Kalkulacja przewidywanych koszt6w21)*.
gdy oferent jest sp6lkq
t.3.ropia umowy lub siatutu sp6lki potwierdzona za zgodnosi z oryginalem -w przypadku
r.
o dzialalnoSci poiytku
2oo3
kwietnia
pkt
z
dnia
24
4
ustawy
pr;wa handlowego, o kt6rej mowa w art.3 ust.3
publicznego i o wolontariacie.

mgr rnz.
,01

Katalog olwiadczed jest otwarty.
w przypadku zadania realizowanego w okresie dtuiszym nii jeden rok budietowy'

21)Jedynie

zal4cz'].tk

ft

3 dozarz4dzenia

nr

33/2018 w6jta Gminy Rybno zdnia22 marca20l8r.

KARTA OCENY ZADANIA

l.

Etap: ocena formalna

czEsc A
1.
Ofena zostala zloiona w terminie okreSlonym w otwartym konkursie ofert
2.
Oferta zostala zloiona na wlasciwym formularzu
Oferta zostala podpisana przez osoby upowainione do skladania o{wiadczei woliw
imieniu oferenta zgodnie z zapisami wynikajacymi z pkt. lll oferty
Prawidlowo wypelniono oiwiadczenie znajdujace sie na koicu oferty
W przypadku, gdy oferentjest sp6lkQ prawa handlowego, o kt6rej mowa w art.3
5,
ust.3. pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnogci poiytku publiczneSo i o
wolontariacie, do oferty zalqczona jest kopia umowy lub statutu sp6lki
potwierdzona za zgodno{d z oryginalem

TAK/NIE/NIE DOTYCZY

czEsc B
1.
Oferta przewiduje realizacje zadania w terminie okreglonym w konkursie
2.
Oferent zadeklarowal w kosztorysie zadania wymagany procentowy udzial Srodk6w
wlasnvch (finansowvch lub pozaf inansowych)
Oferent okreSlil zakres prowadzonej odplatnej/ nieodplatnej dzialalnoSci porytku
publicznego w czQici ll.4 oferty

TAK/NIE

1.
2.
3.

Ad 3.

Ad 4.

Oferta spelnia wymogi formalne izostala zakwalifikowana do ll etapu konkursu.*
Oferta zostala odrzucona ze wzgled6w formalnych.*
Ofena podlega uzupetnieniu.*

UZUPETNIENIE BRAKdW FORMATNYCH
Oferta zostala podpisana przez osoby upowainione do skladania
oiwiadczefi woliw imieniu oferenta zgodnie z zapisami
wnikaiacymiz pkt. lll ofertv
Uzupelnienie zapis6w w czeSci lll oferty (informacja o sposobie
reorezentacii oferenta wobec organu administracii publicznej....)

Zaznaczyd odpowiedni€

Prawidlowo wypelniono olwiadczenie znajdujace siQ na koricu

oferw
Ad 5.

1.
2.

W przypadku, gdy oferent jest sp6lke prawa handloweSo, o kt6rej
mowa w art.3 ust.3. pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r, o
dzialalnoici poiytku publicznego i o wolontariacie, do oferty
zalEczona jest kopia umowy lub statutu spdlki potwierdzona za
zsodnoae z oryginalem

Oferta zostala uzupetniona izakwalifikowana do ll etapu konkursu.*
oferta nie zostafa uzupelniona i podlega odrzuceniu ze wzglqd6w formalnych.*

* nieootrzebne skreslit

ll, Etap: ocena merytoryczna
PUNKTY

SKATA

M ERYTORYCZNE KRYTERIA OCElIY

Moiliwose realiracii zadania
RzetelnoSi, terminowo6i, prawidlowo6i rozliczenia otrzymanych wcze6niej

t.
1

2

1
2

dotacii
Okreslono potrzebg/ problem wskazurqcy na koniecznosi wykonania zadania
Kwalifikacje os6b, przy udziale kt6rych zadanie bqdzie realizowane
Kalkulacia koszt6w
.
Udzial Srodk6w finansowych wlasnych oraz z innych ir6del
RzetelnoSe i celowos6 kosztorysu, adekwatno6i budietu do planowanych

0-1
0-5

u-5

dzialaf
Udziat wkladu osobowego
ll

l.

0-3

Jakogd zadania

1

Atrakcyjnosi, oryginaln066, innowacyjno6e zadania

0-3

2

llo6d adresat6w zadania

0-5

..130'

suma punkt6w komisii konkursowei
Uwagi komisji

:

mgr

Lnz.

,f'

rV

r Abv oferta zostafa zakwalifikowana do otrzymania dofinansowania musi uzyskai minimum 18 pkt

T

Wlgr/vnowshi

