Lidzbark Warmiński, dnia 08.02.2017

OGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński przez
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w 2017 roku
Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Uchwały nr XXXII/253/2016 Rady
Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej miasta Lidzbark Warmiński na lata 2017-2054 oraz budżetu miasta Lidzbark Warmiński na 2017
r. ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Miasta Lidzbarka Warmińskiego przez organizacje
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w 2017 roku, zgodnie z warunkami wymienionymi poniżej:
§ 1. W konkursie mogą brać udział prowadzące działalność statutową w zakresie zadań
wymienionych w § 2 - organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej: „organizacjami pozarządowymi”.
§ 2. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację tego zadania
w 2017 roku.
1. Konkurs ofert obejmuje wsparcie realizacji zadań Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: Organizacja szkolenia sportowego oraz udział
we wspólzawodnictwie sportowym.Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadania w 2017 roku wynosi
20 000 zł.
§ 3. Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r,
poz. 1817 ).
2. Realizacja zadania nastąpi w formie wsparcia wraz z dofinansowaniem, które nie może przekraczać
90% całkowitych kosztów zadania.
3. Składająca ofertę organizacja pozarządowa ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości
co najmniej 10 % całkowitego kosztu zadania.
4. Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego. Wkład niefinansowy
może stanowić 100% wymaganego wkładu własnego organizacji pozarządowej.
nią

5. Wkład finansowy stanowią środki finansowe własne organizacji pozarządowej lub pozyskane przez
ze źródeł innych niż budżet Miasta Lidzbarka Warmińskiego.

6. Wkład niefinansowy stanowi wniesienie wkładu osobowego – w tym świadczeń wolontariuszy i pracy
społecznej członków organizacji pozarządowej.
UWAGA: Wkład osobowy – podczas realizacji zadania – powinien być udokumentowany przez
organizację np. poprzez: zawarcie porozumienia z wolontariuszem zgodnie z art. 44 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, kartę pracy wolontariusza, oświadczenie o wniesieniu pracy
społecznej przy realizacji projektu.
7. Użyczenia (np. lokalu, sprzętu, materiałów), darowizny nie są kosztami kwalifikowanymi, które
można wykazywać w kosztorysie w pkt. IV oferty. Jeżeli występują należy ująć je w pkt. V,2 oferty.
8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji
w oczekiwanej wysokości.

9. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku
podmiot składający ofertę może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją
ofertę.
10. Podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Miasta Lidzbarka Warmińskiego jest zobowiązany do:
a) poddania się kontroli i ocenie realizacji zadania,
b) składania odpowiednich sprawozdań z realizacji zadania,
c) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
d) dostarczenia na wezwanie oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz innej niezbędnej
dokumentacji, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej
dokumentacji z nią związanej.
11. W rozliczeniu dotacji nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia
umowy.
12. Dotacje nie będą przyznawane na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania.
§ 4. Termin i warunki oraz wymogi dotyczące sporządzania i składania ofert
1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są spełniające łącznie następujące warunki:
a/ działające w formie, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016r. poz.1817)
b/ prowadzące działalność na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński i na rzecz jej
mieszkańców,
c/ nie działające w celu osiągnięcia zysku.
2. Dotacja może być przeznaczona w szczególności na sfinansowanie lub dofinansowanie:
a/ organizacji i udziału w rozgrywkach sportowych, zawodach, w tym, koszty opłat związkowych,
opłat rejestracyjnych, opłat sędziowskich, licencji, transportu zbiorowego, delegacji, zabezpieczenia
medycznego, ochrony, obsługi księgowej, podatków, ubezpieczeń.
b/ organizacji i udziału w obozach sportowych przygotowujacych do współzawodnictwa sportowego,
w tym koszty transportu zbiorowego, wyżywienia, noclegu,
c/ szkolenie, w tym koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi: szkoleniowców, trenerów, opieki
medycznej, okresowych badań lekarskich,
d/ pokrycie kosztów korzystania z obiektów.
3. Z dotacji okreslonej w ust.2 nie mogą być finansowane:
a/ koszty transferu zawodnika do innego klubu sportowego;
b/ zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego
klubu;
c/ zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub papierów wartościowych
oraz kosztów obsługi zadłużenia;
d/ zadania i zakupy inwestycyjne;
e/ zakupy budynków, lokali, gruntów;
f/ remonty i modernizacja obiektów;
g/ koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację, przedsięwzięcia przed zawarciem umowy
o udzielenie dotacji.
4. Zlecenie wykonania zadań publicznych w ramach otwartego konkursu dokonuje się w formie
wsparcia.

§ 5. Wymogi dotyczące sporządzania ofert:
a) Oferent zobowiązany jest do złożenia w jednym egzemplarzu oferty realizacji zadania sporządzonej
według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących
realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016 poz. 1300).
Formularz oferty dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lidzbarku
Warmińskim w zakładce organizacje pozarządowe – http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl
b) Należy czytelnie wypełnić wszystkie rubryki oferty, w pola nie odnoszące się do oferenta należy wpisać
„nie dotyczy”, w przypadku opcji „niepotrzebne skreślić” należy dokonać właściwego wyboru
c) Ofertę, wszystkie oświadczenia i inne dokumenty załączone do oferty muszą podpisywać osoby
uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.
§ 6. Wymogi dotyczące składania ofert:
a) Oferty należy składać do dnia 3 marca 2017 roku do godz. 1000, w zamkniętych kopertach z napisem
„Oferta realizacji zadania publicznego: (należy wskazać jakiego zadania) w formie wsparcia”
osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy A. Świętochowskiego
14, lub za pośrednictwem poczty. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu
Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim.
b) Oferty wraz z załącznikami złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
c) Wymagane załączniki do oferty (oryginały bądź kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem)
takich dokumentów jak:
- Harmonogram
- Kalkulacja przewidywanych kosztów
- Kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent
jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art.3 ust.3 pkt.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
d/ Wniosek winien zawierać w szczególności następujące informacje:
- dane ubiegającego się o wsparcie,
- szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane przez zawodników klubu;
- termin i miejsce realizacji zadania;
- zakres rzeczowy zadania (opis,charakterystyka przedsięwzięcia);
- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, w tym podanie oczekiwanej kwoty z budżetu
Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński wraz z jej przeznaczeniem oraz wskazanie innych źródeł
finansowania przedsięwzięcia.
- udział własny w wysokości nie mniejszej jak 10% kosztów proponowanego do realizacji zadania.
e/ Dokumenty składane w przypadku otrzymania dotacji
Oferent zobowiązany jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu
dotacji, dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy, w tym zaktualizowany
harmonogram i kosztorys realizacji zadania stanowiące załączniki do umowy.
§ 7. Termin i warunki realizacji zadania
1. Zadanie winno być wykonane w roku 2017.
2. Zadanie może być realizowane w terminie poprzedzającym rozstrzygnięcie konkursu przez Burmistrza
Lidzbarka Warmińskiego z zastrzeżeniem, że z dotacji mogą być wydatkowane środki finansowe na koszty
związane z jego realizacją powstałe od dnia podpisania umowy. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji
zadania, w tym przeznaczenie dotacji, reguluje umowa pomiędzy Miastem a organizacją pozarządową.

3. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz
z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
4. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli
mieszkańcy Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.
5. Zadanie może realizować organizacja, która prowadzi działalność statutową w sferze zadania objętego
konkursem i posiada doświadczenie w tym zakresie.
§ 8. Zasady, tryb i kryteria oraz termin wyboru ofert
1. Oferty podlegają ocenie ze względów formalnych i merytorycznych.
2. Złożone oferty wstępnie rozpatrywane są pod względem formalnym przez pracowników Urzędu
Miejskiego, zgodnie z kryteriami wymienionymi w Kwestionariuszu oceny formalnej oferty stanowiącej
Załącznik do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
3. Z przyczyn formalnych odrzucane będą oferty nie spełniające kryteriów określonych w liczbie
porządkowej od 1 do 8 Kwestionariusza oceny formalnej oferty.
4. Ocenie merytorycznej podlegają jedynie oferty spełniające wymogi formalne.
5. Oceny merytorycznej ofert dokonuje komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza
Lidzbarka Warmińskiego.
6. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, który dokonuje wyboru ofert najlepiej,
zdaniem Burmistrza, służących realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej
wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim, w BIP oraz na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim.
7. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 marca 2017 r.
8. Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadań, o których mowa w § 2 nastąpi w oparciu
o następujące kryteria:
a) celowość oferty, jakość realizacji zadania, zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z polityką Miasta oraz
z niniejszym ogłoszeniem,
b) sposób realizacji zadania ma w jak największym stopniu znaczenie regionalne,
c) możliwość realizacji zadania m.in. z uwzględnieniem posiadanego przez organizację pozarządową oraz
partnerów odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego,
d) osiągnięcia i doświadczenie organizacji pozarządowej w realizacji proponowanego lub podobnego
zadania,
e) pozyskanie do współpracy przy realizacji zadania partnerów, m.in. organów samorządu gminnego,
powiatowego lub administracji rządowej oraz innych podmiotów publicznych i prywatnych,
f) realizacja zadania promuje i wzmacnia aktywność społeczności lokalnych i współpracę różnych środowisk
i grup wiekowych,
g) stopień i zakres udziału wolontariuszy i członków organizacji pozarządowej w realizacji zadania,
h) posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa lub innymi
przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania,
i) rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji, porównanie
jej z planowanymi środkami własnymi, dofinansowaniami innych jednostek samorządu i innych
podmiotów, a także z możliwymi do uzyskania efektami merytorycznymi i rzeczowymi,
j) wysokość wkładu własnego organizacji (minimum 10%), w tym wkładu finansowego,
k) rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowanych z budżetu Miasta.

9. Konkurs zostanie rozstrzygnięty, jeżeli zostanie zgłoszona przynajmniej jedna oferta.
10. W otwartym konkursie ofert na realizację zadania wymienionego w §2 może zostać wybrana więcej
niż jedna oferta.

BURMISTRZ
/-/ Jacek Wiśniowski

