
 
OGŁOSZENIE 

 
   Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Burmistrz Iłowej ogłasza 
otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w Iłowej 
w 2008 roku, przedmiotem którego jest następujące zadanie:  
 
I. Rodzaj zadania i wysoko ść środków publicznych przeznaczonych na jego realizacj ę: 
 

”Organizacja działalno ści szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego 
          o charakterze gminnym dzieci i młodzie Ŝy na terenie Czernej”  
 

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z 
udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji na terenie Iłowej. 
 

Zadanie Środki 
Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa 
sportowego o charakterze gminnym dzieci i młodzieŜy na 
terenie Czernej 

  6.500 zł. 

                  
II. Zasady przyznawania dotacji 
 
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w 

ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 
U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). 

2. ZłoŜenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 
3. Podmiot ubiegający się o dotację moŜe prowadzić działalność poza terenem gminy Iłowa a 

zadanie musi być przedmiotem jego działalności statutowej.  
4. W przypadku, gdy wnioskowana w ofercie kwota dofinansowania przekroczy wysokość 

środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się moŜliwość 
zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. 
W przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez 
oferenta, nie będzie on związany złoŜoną ofertą. W takim przypadku oferent moŜe negocjować 
zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę. 

5. Warunkiem przekazania dotacji na wskazany rachunek bankowy jest zawarcie umowy w formie 
pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

6. Burmistrz Iłowej moŜe odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i 
podpisania z nim umowy w przypadku, gdy okaŜe się, Ŝe: 
-rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie; 
-podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych; 
-zostały ujawnione, nieznane wcześniej, okoliczności podwaŜające wiarygodność 
merytoryczną lub finansową oferenta.  
 

III. Termin i warunki realizacji zadania  
 
1. Realizacja zadania, o którym mowa w części I, powinna nastąpić w terminie od dnia 01 lutego 

do 30 listopada 2008 r . a sprawozdanie z realizacji zleconego zadania przedłoŜone w terminie 
do 31 grudnia 2008 r.   

2. Realizacja zadania musi obejmować okres po dacie podpisania umowy. Wydatki poniesione 
przed tą datą nie będą mogły być rozliczone 

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

 



4. Oferenci, którzy nie mają moŜliwości samodzielnej realizacji zadania, powinni podać w ofercie 
informację na ten temat i załączyć do oferty dokumenty potwierdzające moŜliwość wykonania 
tego zadania we współpracy ze wskazanym w ofercie podmiotem (osobą fizyczną lub prawną) 
np. umowę przyrzeczenia zawarcia umowy o wykonanie określonej części zadania. 

5. Pozostałe warunki realizacji zadań zostaną ujęte w wiąŜącej strony umowie. 
 
IV. Termin i miejsce składania ofert, wymagane doku menty 
 
1. Oferty naleŜy składać, na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji 
zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz.2207), w sekretariacie Urzędu 
Miejskiego, 68-120 Iłowa, ul. śeromskiego 27, w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 30 
stycznia 2008 r.  w godzinach pracy Urzędu (poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00, od 
wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30). 

2.  W rozdziale II pkt 4 (szczegółowy opis zadania) naleŜy obowiązkowo podać ilość dzieci i 
młodzieŜy, która zostanie objęta działalnością szkoleniową i współzawodnictwem  sportowym. 

3. Formularz oferty moŜna otrzymać w Referacie Spraw Społecznych i Cywilnych Urzędu 
Miejskiego w Iłowej, ul. śeromskiego 25 pok. nr 1, lub pobrać ze strony internetowej  Urzędu 
www.ilowa.info.pl Oferty naleŜy składać w zamkniętej kopercie; koperta powinna być opisana 
następująco: nazwa i adres podmiotu oraz nazwa zadania określonego w konkursie. 

4.   Oferta nie złoŜona we wskazanym terminie lub taka, która wpłynie pocztą po terminie, nie 
      będzie   objęta procedurą konkursową. 

1.               5.   Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, o którym mowa w, pkt 1, podpisanego przez  
2.                     osoby    upowaŜnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z zapisem w statucie, naleŜy  
3.                     obowiązkowo dołączyć: 

a) aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub inne dokumenty potwierdzające status prawny 
oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, waŜny 3 miesiące od daty wystawienia; 
b) sprawozdanie merytoryczne z działalności (zgodnie z zakresem działalności określonym w 
art. 4 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie) za rok ubiegły lub – w 
przypadku krótszej działalności – za okres od dnia rejestracji do dnia złoŜenia oferty; 
c) sprawozdanie finansowe składane do wewnętrznych organów nadzorujących za ostatni rok 
obrachunkowy 2006; 
d) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w pkt. V.1 oferty   - 
partnera); 
e) kopię statutu organizacji; 
f) oświadczenie na formularzu oświadczenia referenta; 

6.  Wszystkie kopie złoŜonych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem 
      przez osoby upowaŜnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z zapisem w statucie. 

 
V. Kryteria wyboru ofert 
 

1. Kryteria formalne: 
- terminowość złoŜenia oferty i jej prawidłowość oraz kompletność, co do wymaganego 
zestawu dokumentów lub informacji. 
Oferta złoŜona po wskazanym terminie lub taka, która wpłynie pocztą po upływie terminu, nie 
będzie objęta procedurą konkursową. 
Nie będzie rozpatrywana oferta niekompletna (z brakami w wymaganym zestawie dokumentów 
lub np. z nieaktualnymi dokumentami), złoŜona na innym formularzu, nieprawidłowo 
wypełniona, bez podania sposobu kalkulacji poszczególnych rodzajów kosztów, podpisana 
przez osoby inne niŜ upowaŜnione do składania oświadczeń woli, tzn. niezgodnie z 
przedstawionym wyciągiem z właściwego Rejestru. 

2. Kryteria merytoryczne: 
- zgodność oferty z zadaniem określonym szczegółowo w konkursie; 
- moŜliwość realizacji zadania przez oferenta - doświadczenie w organizacji tego typu zadań, 

zasoby osobowe (kwalifikacje osób, które będą realizowały zadanie), zasoby rzeczowe; 
- kalkulacja kosztów realizacji zadania, szczególnie w części, która ma być pokryta z dotacji; 



a takŜe: 
 - wysokość środków własnych oraz wysokość środków pozyskanych od innych podmiotów (w 

tym wkład finansowy i/lub pozafinansowy w realizację zadania); 
- wysokość wnioskowanej dotacji, która będzie przeznaczona na realizację zadania; 
- wiarygodność finansowa oferenta - m.in. brak zaległości płatniczych wobec ZUS i Urzędu 

Skarbowego, sprawozdanie finansowe za ostatni okres sprawozdawczy; 
- rzetelność oferenta – analiza i ocena realizacji zadań zleconych oferentowi w poprzednim 
okresie, w tym terminowość i jakość rozliczenia otrzymanych dotacji. 
Dopuszcza się moŜliwość realizacji zadań wymienionych w części I przez kilka podmiotów. 
       

VI. Termin i tryb wyboru oferty 
 
1. Procedura rozpatrywania ofert rozpocznie się w pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym 

upłynął termin składania ofert. 
2. Oferty sporządzone prawidłowo pod względem formalnym zostaną przekazane do 

zaopiniowania do Zespołu ds. Opiniowania Ofert na realizację zadań publicznych gminy Iłowa 
z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 roku, powołanego przez Burmistrza Iłowej. 

3.   Konkurs rozstrzyga Burmistrz Iłowej, po zapoznaniu się z opinią Zespołu. 
4.   Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń 
      Urzędu Miejskiego i na stronie internetowej Urzędu. 
  
Na realizację ww. zadań środki w wysokości 28.800 zł zabezpieczone są w załączniku  do budŜetu 
gminy Iłowa na rok 2008 w Dziale 926 Rozdziale 92605 § 2820. 


