OGŁOSZENIE
z dnia 13 maja 2016 r.
Burmistrza Gminy Zakroczym
Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 15, art. 5 ust 1 pkt 1, art. 11 ust 1 i 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz. U. 2016 r. poz. 239 ze zm.), art. 221 ust.1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz 885 ze. zm.), Uchwały nr XXII/101/2015 Rady
Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie „Rocznego Programu współpracy Gminy Zakroczym z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 – ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie” oraz Uchwały Rady Gminy Zakroczym nr XXIII/108/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakroczym na 2016 r.
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Zakroczym w czasie ferii letnich w 2016 r.
I. Realizacje zadań w zakresie:
„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży” – 15 000, 00 zł, na:
- Wypoczynek wyjazdowy
- Wypoczynek w miejscu zamieszkania
II. Zasady przyznawania dotacji
1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe, zdefiniowane w art.3 ust. 2 i 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działające na terenie Gminy Zakroczym lub na rzecz jej
mieszkańców.
2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego
oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 25). Do oferty należy dołączyć: aktualny
odpis z rejestru KRS lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta, ważny dokument wskazujący osoby
upoważnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, kopię statutu oraz sprawozdanie finansowe (bilans,
rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok oraz inne załączniki
nieobligatoryjne, mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot,
którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru , w terminie
określonym w ogłoszeniu konkursowym.
5. Podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostaną powiadomione
pisemnie o zleceniu zadania publicznego.
6. Wysokość dotacji do wybranej oferty określona będzie w odpowiedniej umowie.
III. Termin, warunki realizacji i opis zadania
1.Termin realizacji zadania: od dnia 25 czerwca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.,
2.Warunki realizacji zadania zostaną określone w odpowiedniej umowie.
3. Przedmiotem konkursu jest organizacja form wyjazdowych oraz form w miejscu zamieszkania wypoczynku dzieci i
młodzieży z terenu gminy Zakroczym. Dzieci i młodzież, która weźmie udział w wypoczynku musi mieszkać na terenie
gminy Zakroczym.
4.Oferent zapewnia transport dzieci do i z miejsca wypoczynku.
5.Podpisanie umowy nastąpi po przedstawieniu przez organizatora wstępnej listy dzieci (imię i nazwisko, data
urodzenia, adres zamieszkania, szkoła do której uczęszcza dziecko).
6. Organizatorzy wypoczynku są zobowiązani do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Organizacja wypoczynku musi być zgodna z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).
IV. Termin składania ofert
Oferty należy składać w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 czerwca 2016 r. do godz. 16:00 (jest
to data zamknięcia konkursu ofert), w kancelarii Urzędu Gminy w Zakroczymiu, ul. Warszawska 7 pok. 8, bądź za
pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Zakroczymiu) na adres Urząd Gminy w
Zakroczymiu, ul. Warszawska 7, 05-170 Zakroczym w zamkniętych kopertach z dopiskiem :
„Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie organizacji wypoczynku letniego w 2016 r.”
V. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty
Oceny wyboru ofert dokona komisja powołana przez Burmistrza Gminy Zakroczym. Wszystkie oferty złożone zgodnie
z ogłoszeniem, zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z zarządzeniem nr 165/2015
Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie powołania i rozpoczęcia prac komisji oceniającej
oferty o dotację na realizację zadań publicznych w 2016 r. Wyboru oferty dokonuje się w oparciu o kryteria formalne i

merytoryczne biorąc pod uwagę :
1.zawartość merytoryczną oferty;
2.dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji zadań zleconych;
3.posiadane zasoby kadrowe, lokalowe i sprzętowe;
4.wymierne efekty.
VI. Zrealizowane przez organ administracji w roku 2015 i 2016 zadania publiczne tego samego rodzaju i
związane z nim koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom
pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
Na realizację zadania z zakresu kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży przekazano
organizacjom pozarządowym:
w 2015 r. – kwotę 12 000,00 zł (zrealizowano 2 zadania: wypoczynek wyjazdowy – 9000,00 zł, wypoczynek w miejscu
zamieszkania 3000,00 zł);
w 2016 r. – nie realizowano zadań.
VII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego
Przyznanie dotacji jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Wzór umowy określa
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego
wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U.
2011 r. Nr 6, poz. 25). Wzór oferty, umowy oraz sprawozdania z realizacji zadania zgodny z ww. rozporządzeniem jest
do pobrania w Urzędzie Gminy w Zakroczymiu, pok. 109, bądź na stronie www.bip.zakroczym.pl. Wszelkie dodatkowe
informacje można uzyskać pod numerem tel. 22 112 02 78. Zadania publiczne zlecone w wyniku rozstrzygnięcia
konkursu powinny być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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