OBWIESZCZENIE
BURMISTRZ MAŁOMIC z dnia 31 grudnia 2007r.
działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ) oraz Uchwały
Nr XV/81/07 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 30 listopada 2007r.
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu:

Kultury fizycznej i turystyki w zakresie:
a) organizowanie przedsięwzięć dotyczących sportu i turystyki ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci i młodzieży, niepełnosprawnych oraz środowisk o niskim statusie materialnym.
b) organizowanie masowych imprez sportowych, meczy, treningów, wspieranie uczestnictwa we
współzawodnictwie sportowym.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formie wspierania lub
powierzania wykonania zadania wynosi 89.100 zł
Termin realizacji: do końca 2008r.
Miejsce realizacji: Gmina Małomice.

1. Warunki uczestnictwa w konkursie
1) Konkurs adresowany jest do:
a) organizacji pozarządowych,
b) podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie
2) Konkurs obejmuje podmioty wymienione w pkt.1 prowadzące działalność pożytku publicznego,
mające swoją siedzibę na terenie Gminy Małomice lub działające na rzecz
jej mieszkańców.

2. Zasady przyznawania dotacji
Dotacje zostaną przyznane dla podmiotów, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, środki
finansowe przekazane zostaną po zawarciu umowy, która określać będzie również obowiązki
otrzymującego dotację w zakresie jej rozliczenia. Zlecanie zadania publicznego może mieć formę
częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów jego realizacji lub powierzenia realizacji zadania wraz z
udzieleniem dotacji.

3. Składanie ofert
1. Oferta może zawierać propozycje realizacji jednego zadania.
2. Sposób składania ofert.
a) Oferty należy składać, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, na
formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 27 grudnia 2005 r. 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 zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert
na realizację zadań z zakresu Kultury fizycznej i turystyki 2008r.”, w sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1. Oferty należy składać w okresie do 4
lutego 2008r. do godziny 10ºº
b) Do oferty powinny być dołączone następujące załączniki:
- aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia)
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok
- statut

4. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
I. Kryteria formalne:
- złożenie ofert musi nastąpić w formie pisemnej na formularzu określonym w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20
października 2003 r.(DZ.2003.Nr.193.Poz.1891) zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
- terminowość złożenia oferty
- dołączenie wszystkich wymaganych dokumentów.
Formalna poprawność oferty jest warunkiem dopuszczenia jej do oceny pod względem
merytorycznym.
II. Kryteria merytoryczne oraz ilość punktów, które oferta może uzyskać.
a) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem opinie i rekomendacje------ (0-25 pkt)
b) zakładane rezultaty realizacji zadania, ------------------------------------------------------- (0-45 pkt)
c) wysokość wkładu własnego w realizację zadania, ---------------------------------------- (0-10 pkt)
d) doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju, ---------------------------------- (0-10 pkt)
f) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania, ---------------------------------------------------------------------------- (0-10 pkt)

5. Tryb przy dokonywaniu wyboru ofert
a) szczegółowy tryb pracy Komisji określi Burmistrz Małomic w drodze zarządzenia.
b) otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 lutego 2008 r. o godz. 1015 w siedzibie Urzędu

Miejskiego w Małomicach w sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego. W posiedzeniu komisji, na
którym dokonuje się otwarcia ofert mogą wziąć udział oferenci.
c) Komisja powołana przez Burmistrza Małomic dokona wyboru ofert i przedstawi Burmistrzowi
propozycje udzielenia dotacji wraz z jej wysokością.
d) Burmistrz Małomic dokona wyboru ofert w oparciu o propozycje Komisji w terminie do 5 lutego
2008r.

6. Informacja o zadaniach objętych ofertą zrealizowanych przez Gminę Małomice w
roku 2007 r.
Wielkość środków przekazanych na zadania z zakresu:
I. Kultury fizycznej i turystyki: 89 100 zł.

7. Informacje dodatkowe
Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice osobiście w pok. 14, telefonicznie pod
numerem telefonu: 068/ 376 90 27 Informacje dotyczące konkursu dostępne są również na stronie
internetowej pod adrese http://malomice.bip.pbox.pl

Burmistrz Małomic
Małgorzata Sendecka

