Załącznik
do Zarządzenia Nr 73/20
Burmistrza Szydłowca
z dnia 08 czerwca 2020 r.

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r.:
Rodzaj zadania: „Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Szydłowiec”
Przedmiotem konkursu są zadania zlecone do realizacji w formie wsparcia.
Termin składania ofert do dnia 01 lipca 2020 r.

Tytuł zadania

Wysokość środków
publicznych
przeznaczonych na
realizację zadania
w 2019 r.

Wysokość środków
publicznych
przeznaczonych
na realizację
zadania w 2020 r.

Termin realizacji
zadania 2020 r.

Zorganizowanie wypoczynku
letniego dla dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Szydłowiec

65 000 zł.

30 000 zł.

VII– IX. 2020 r.

Zadanie skierowane jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec.
CELE ZADANIA:
 Promowanie zdrowego, wolnego od uzależnień stylu życia.

 Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich poprzez organizację
różnych form wypoczynku, w tym obozów, kolonii i innych form. Wypoczynek ma zapewnić
rekreację oraz regenerację sił fizycznych i psychicznych a także umożliwić szkolenie lub
pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci
i młodzieży.
I. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:
1. Do konkursu mogą przystępować organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.), zwane dalej „oferentami”.
2. Dotację na realizację programu otrzymują oferenci, których oferty zostaną uznane
za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
3. Dotacja jest przeznaczona na wsparcie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.
4. Procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego może wynieść nie
więcej niż 90,91%.
5. W pkt. III.6 oferty obowiązkowo należy wypełnić tabelę „Dodatkowe informacje dotyczące
rezultatów realizacji zadania publicznego”.
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
7. Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje
oferent. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo proporcjonalnego zmniejszenia zakresu
rzeczowego zadania lub rezygnacja z realizacji zadania.

8. W przypadku otrzymania dotacji w niższej kwocie niż wnioskowana, oferent zobowiązany
jest dostarczyć zaktualizowaną ofertę w terminie 7 dni od dnia opublikowania
rozstrzygnięcia.
9. Brak przedstawienia przez oferenta zaktualizowanej oferty w wyżej określonym terminie,
jest równoznaczny z rezygnacją z realizacji zadania.
10.Szczegółowe warunki realizacji, finansowania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy
Burmistrzem Szydłowca a oferentem.
11.Prawa i obowiązki dotyczące realizacji zadania nie mogą być przenoszone na inne podmioty bądź
jednostki.
12.Finansowane będą jedynie działania mieszczące się w zakresie działalności statutowej (lub
określonej regulaminem) oferenta. Dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie
działalności gospodarczej.
II. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:
1. Zadanie winno być zrealizowane na rzecz dzieci i młodzieży z terenu gminy Szydłowiec w okresie
wskazanym w ogłoszeniu, z zastrzeżeniem, że szczegółowy termin realizacji zadania określony
zostanie w umowie.
2. Oczekiwane rezultaty realizacji zadania publicznego należy wskazać w sposób precyzyjny
z możliwością zmierzenia oraz rozliczenia ich osiągnięcia.
Przykładowe wskaźniki rezultatów możliwe do osiągnięcia w trakcie realizacji zadania
publicznego:
1) Liczba osób będących uczestnikami/odbiorcami zadania publicznego;
2) Ilość wyjazdów, np. obozów, kolonii, rajdów;
3) Liczba dni trwania poszczególnych form wypoczynku;
4) Formy zapewnienia wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec,
np.: obozy, kolonie, rajdy, spływy kajakowe, wycieczki turystyczne.
3. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi kosztami określonymi
w ofercie w zestawieniu kosztów realizacji zadania. Zwiększenie poszczególnego kosztu może
wynosić nie więcej niż o 10% jego wysokości, natomiast zmniejszenie kosztów w dowolnej
wysokości. Zmiany wykraczające ponad wskazany limit dokonywane mogą być wyłącznie za
zgodą Zleceniodawcy po uprzednim aneksowaniu umowy.
Przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi
zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą
zadania.
4. Koszty administracyjne realizacji zadania publicznego nie mogą być wyższe niż 30% wartości
wszystkich kosztów realizacji zadania publicznego.
5. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz
obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
III. TERMINY I WARUNKI SKŁADANIA OFERT:
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie
do 01.07.2020 r. do godz. 1500 pisemnej oferty wraz z wymaganymi załącznikami w kancelarii
Urzędu Miejskiego w Szydłowcu ul. Rynek Wielki 1, 26 - 500 Szydłowiec (liczy się data wpływu
oferty).
2. Czytelnie wypełniona oferta, musi być zgodna ze wzorem załączonym do niniejszego ogłoszenia.
3. Jedna organizacja może złożyć jedną ofertę w ramach zadania.
4. Oferta powinna być opatrzona pieczątką oferenta, złożona wraz z wymaganymi załącznikami
w jednym egzemplarzu, w zamkniętej kopercie na której powinny znajdować się następujące
informacje:
1. nazwa i siedziba oferenta lub pieczątka oferenta;
2. rodzaj zadania publicznego zgodny z rodzajem podanym w ogłoszeniu;
3. wysokość wnioskowanej kwoty dotacji;

Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W polach, które nie odnoszą
się do oferenta należy wpisać „nie dotyczy”. W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić” należy
dokonać właściwego wyboru. Dokument uznaje się za poprawny pod względem formalnym,
gdy zostaną skreślone/usunięte wszystkie niepotrzebne sformułowania oznaczone gwiazdką
oraz podane wszystkie żądane informacje.
IV. DO OFERTY MOŻNA DOŁĄCZYĆ (FAKULTATYWNIE):
1. Kopię aktualnego odpisu lub wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego
rejestru.
2. W przypadku pozostałych podmiotów – inne dokumenty właściwe dla podmiotu.
3. W przypadku nie wpisanych do KRS podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych –
dokument poświadczający, że dany podmiot posiada osobowość prawną oraz wydane przez
właściwe
władze
zaświadczenie
o
osobie
(osobach)
upoważnionej
do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu tego podmiotu.
Dodatkowo:
W przypadku, gdy umowę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane
do reprezentacji zgodnie ze statutem oferenta, konieczne jest dołączenie pełnomocnictwa do
działania w imieniu oferenta.
UWAGA:
 Kopie dokumentów składane łącznie z ofertą powinny być poświadczone „za zgodność
z oryginałem na dzień ..........” przez oferenta (osoby upoważnione do reprezentowania
podmiotu składającego ofertę).
 Dokumenty powinny być spięte w jedną całość.

V. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU
OFERTY:
1. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie przez Komisję konkursową, powołaną przez
Burmistrza Szydłowca.
2. Komisja rozpatruje oferty w ciągu 30 dni licząc od następnego dnia po ostatnim dniu składania
ofert wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.
3. Komisja przygotowuje rekomendacje ofert wraz z określeniem wysokości dotacji i przedstawia
rozstrzygnięcie konkursu do akceptacji Burmistrza Szydłowca.
4. Decyzja Burmistrza Szydłowca w sprawie wyboru ofert i wysokości przyznanej dotacji jest
ostateczna i nie stosuje się do niej trybu odwoławczego.
5. Decyzja Burmistrza Szydłowca stanowi podstawę do zawarcia umów z oferentami, których oferty
zostały wyłonione w postępowaniu konkursowym.
6. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 03.07.2020 r.
7. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.
VI. ODRZUCENIU PODLEGAJĄ OFERTY:
1. Złożone po terminie.
2. Złożone na drukach innych niż wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.
3. Dotyczące zadania niezgodnego z ogłoszeniem konkursowym.
4. Dotyczące zadania, które nie jest objęte działalnością statutową organizacji.
5. Złożone przez podmiot nieuprawniony (inny niż określony w ogłoszeniu o konkursie).
6. Z innych powodów, o których mowa w ustawie o finansach publicznych i ustawie
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Dotacja udzielana na realizację zadań objętych niniejszym konkursem nie może być przeznaczona
na dofinansowanie prowadzonej przez oferenta działalności gospodarczej.

VII. OFERTY BĘDĄ OCENIANE WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH KRYTERIÓW:
1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania.
3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których
organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie będą realizować zadanie publiczne.
4. W przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udział
środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania
publicznego.
5. Uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wkład rzeczowy, osobowy, w tym
świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.
6. Uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji
pozarządowej lub podmiotów wymienionych w 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod
uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
VIII. INNE WAŻNE INFORMACJE:
1. Oferenci zobowiązani są do:
1) Zaktualizowania oferty zadania w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż
wnioskowana.
2) Wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych z budżetu Gminy Szydłowiec na
realizację zadania.
3) Sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminach
określonych w umowie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do ogłoszenia zgodnie
z załącznikiem Nr 5 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań tych zadań (Dz. U. z 2018
r., poz. 2057).
4) Oferenci wyłonieni w drodze konkursu, którym przyznano dotację, zobowiązani są pod
rygorem rozwiązania umowy, do zamieszczania informacji o wsparciu finansowym
realizacji zadania przez Gminę Szydłowiec.
5) Przedstawienia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego
w Szydłowcu dokumentów celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli
prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.
6) Kontrola, o której mowa w ust. 5, nie ogranicza prawa Gminy Szydłowiec do kontroli całości
realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
2. Konkurs może być unieważniony, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty;
2) żadna ze zgłoszonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.
3. Ogłoszenie zawiera załączniki:
1) Załącznik Nr 1 – wzór oferty
2) Załącznik Nr 2 – wzór sprawozdania
3) Załącznik Nr 3 – wzór umowy
4. Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje
dotyczące Konkursu dostępnego na stronie: www.bip.szydlowiec.pl lub w Zespole Edukacji
i Finansów Oświaty w Szydłowcu ul. Staszica 1 A. Kontakt tel.: 48 617-52-97 lub 48 617 86 58,
e-mail: beata.ciecka@szydlowiec.pl

IX. POSTĘPOWANIE KONKURSOWE BĘDZIE PROWADZONE ZGODNIE Z:
1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2019 r., poz. 688 ze zm.).
2. Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia
24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji
zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
3. Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 689 ze zm.)
4. Rocznym Programem Współpracy Gminy Szydłowiec z Organizacjami Pozarządowymi.

Burmistrz Szydłowca
/-/
Artur Ludew

Opr. Beata Ciećka
referent ds. społecznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi

