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BURMISTRZ WĄBRZEŹNA 

ogłasza 

 

OTWARTY KONKURS OFERT 

na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Miasto Wąbrzeźno 

 

I. Podstawa prawna 

Konkurs ogłaszany jest na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 

239). 

 

II. Adresaci 

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów zgodnie z art. 3 

ust. 2 i 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239). 

 

III. Rodzaj zadania 

Oferty na zadania publiczne mogą być zgłaszane na zadania z zakresu: 

1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

2) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 

3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

4) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

5) turystyki i krajoznawstwa, 

6) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami, 

7) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

8) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy 

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.), 

9) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

 

 

IV. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań 

Na realizację zadań publicznych z zakresów określonych w pkt III w ramach niniejszego 

otwartego konkursu ofert Gmina Miasto Wąbrzeźno planuje przeznaczyć kwotę 35.000,00 zł. 



2/5 

 

 

V. Zasady przyznawania dotacji 

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie w oparciu o zasady określone  

w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239). 

2. O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać 

organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwani dalej 

oferentami). 

3. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego przez 

oferentów jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem określonym w 

aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego 

dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania 

publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. 

4. Świadczenia wolontariuszy oraz praca społeczna oferenta stanowią wkład osobowy 

oferenta i powinny być ujęte w  formularzu ofertowym. 

5. Za finansowe środki własne i środki z innych źródeł nie uznaje się wyceny wkładu 

rzeczowego oferenta oraz wyceny wkładu rzeczowego otrzymanego od innych 

podmiotów do realizacji zadania. Wszelki wkład rzeczowy do zadania należy wpisać 

w punkcie V.2 oferty realizacji zadania publicznego „Zasoby rzeczowe oferenta”. 

6. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrywaniu 

pod względem merytorycznym. 

7. Burmistrz Wąbrzeźna zastrzega sobie prawo do: 

a) odstąpienia od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, bez podania 

przyczyny, w części lub w całości, 

b) zwiększenia lub zmniejszenia wysokości środków publicznych przeznaczonych na 

realizację zadania w trakcie trwania konkursu, 

c) dofinansowania więcej niż jednej oferty, dofinansowania jednej oferty lub 

niedofinansowywania żadnej z ofert. 

8. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia zadania. 

Maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów 

realizacji zadania. 

9. W przypadku przyznania dotacji niższej niż wnioskowana w ofercie, oferentowi 

przysługuje prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego 

realizacji. 

VI. Warunki realizacji zadań 

1. Konkurs dotyczy zadań realizowanych w okresie 1 czerwca 2016r. – 31 grudnia 

2016 r. 
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2. Nie dopuszcza się pobierania opłat od adresatów zadania. 

3. Z dotacji Gminy Miasto Wąbrzeźno nie mogą być pokrywane wydatki: 

a) poniesione poza okresem realizacji zadania, 

b) niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania, 

c) z tytułu opłat i kar umownych, 

d) poniesione na przygotowanie oferty, 

e) związane z nabyciem lub dzierżawą gruntów. 

4. W przypadku zakupu nagród dla uczestników zadania do sprawozdania końcowego 

z realizacji zadania należy dołączyć listę osób nagrodzonych. 

5. Środki z dotacji, środki finansowe własne oraz środki z innych źródeł muszą zostać 

wykorzystane w terminie realizacji zadania publicznego. 

6. Burmistrz Wąbrzeźna może odmówić podmiotowi wyłonionemu w otwartym 

konkursie ofert podpisania umowy w przypadku, gdy: 

a) podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, 

b) zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność 

merytoryczną lub finansową oferenta. 

 

VII. Wymagana dokumentacja 

1. Obligatoryjnie należy złożyć: 

a) prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do 

składania oświadczeń woli, zgodnie z kopią odpisu z Krajowego Rejestru 

Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, 

b) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub 

ewidencji, odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, 

c) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę 

wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego 

rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta 

(-ów). 

2. Formularz oferty na wykonanie zadania publicznego dostępny jest na stronie 

www.wabrzezno.com lub w Urzędzie Miasta, w Wydziale Rozwoju Miasta, pokój  

nr 16. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie 

zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 

 

VIII. Składanie ofert 

1. Formularze ofertowe wraz z załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 27 kwietnia 2016 r. do godz. 13.00, w sekretariacie Urzędu Miasta 

Wąbrzeźno przy ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno, pokój 20 lub przesłać pocztą na 

ww. adres (liczy się data wpływu do Urzędu). 
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2. Oferty wraz z załącznikami należy składać w opisanych kopertach: nazwa i adres 

oferenta, nazwę zadania publicznego wskazanego w ogłoszeniu. Oferty, które wpłyną 

po terminie wskazanym w punkcie 1, nie będą podlegać ocenie. 

3. Przed złożeniem oferty pracownicy Urzędu udzielają oferentom stosownych 

wyjaśnień dotyczących zadania konkursowego (Dorota Szymecka, Wydział Rozwoju 

Miasta, ul. Wolności 18, pok. 16, tel. 56 688 45 14, w godzinach pracy Urzędu). 

 

 

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

ofert 

1. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej zgodnie z kryteriami wskazanymi  

w Formularzu oceny formalnej oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego ogłoszenia. 

2. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa zgodnie 

z formularzem oceny merytorycznej oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego ogłoszenia. 

3. Przy ocenie ofert szczególna uwaga będzie zwracana na: 

a) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta, w tym analiza i ocena 

realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały 

zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób 

rozliczenia otrzymanych na ten cel środków, w szczególności wywiązanie się  

z obowiązku sprawozdawczego, 

b) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym  

w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, 

c) proponowaną jakość realizacji zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których 

zadanie będzie wykonywane, 

d) planowany przez oferenta udział własnych środków finansowych lub środków 

pochodzących z innych źródeł, 

e) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną 

członków, 

f) ilość adresatów, czas trwania oraz innowacyjność zadania publicznego, 

g) proponowaną promocję projektu. 

W każdym z wymienionych kryteriów, oferta może uzyskać od 1 do 5 punktów, 

łącznie 35 pkt. Minimalny próg punktów przy ocenie merytorycznej, od którego 

możliwe jest uzyskanie dotacji wynosi 18 punktów. 

4. Komisja konkursowa wzywa oferenta do uzupełnienia braków formalnych w terminie 

5 dni. Oferty, które pozytywnie przejdą ocenę formalną, zostaną dopuszczone do 

oceny merytorycznej. 

5. Po analizie złożonych ofert rekomendacje co do wyboru ofert przekładane są 

Burmistrzowi Wąbrzeźna. 
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6. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej  

(w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wąbrzeźno, na tablicy ogłoszeń  

w siedzibie Urzędu Miasta Wąbrzeźno oraz na stronie internetowej 

www.wabrzezno.com) w terminie nieprzekraczającym 30 dni, od dnia następującego 

po dniu upływu terminu składania ofert. 

 

 

X. Informacja o zadaniach publicznych tego samego rodzaju, zrealizowanych przez 

Gminę Miasto Wąbrzeźno w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku 

poprzednim oraz związanych z nimi kosztami. 

 

 

Rodzaj zadania 
Wysokość dotacji (w zł) 

2015 2016
1
 

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 203.900 188.000 

działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 

wypoczynku dzieci i młodzieży 
13.600 11.850 

turystyki i krajoznawstwa 7.800 10.500 

podtrzymywania i upowszechniania tradycji 

narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 

kulturowej 

8.000 1.500 

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych 
2.000 1.500 

działalności na rzecz integracji europejskiej oraz 

rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami 
3.700 --- 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty realizacji zadania publicznego. 

2. Formularz oceny formalnej oferty. 

3. Formularz indywidualnej karty oceny ofert konkursowych. 

                                                 
1
 Zadania w trakcie realizacji 


