Załącznik do uchwały
Zarządu Powiatu Złotoryjskiego
Nr 204/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.

OGŁOSZENIE
Zarząd Powiatu Złotoryjskiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury
fizycznej w roku 2017
I. Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, ze zm.);
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1870, ze zm.);
3. Uchwała Nr XXVI/111/2016 Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 24 listopada
2016 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu
Złotoryjskiego z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać
organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące
działalność statutową związaną z realizacją zadania objętego konkursem, na terenie
Powiatu Złotoryjskiego.
II. Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań
publicznych z zakresu kultury fizycznej realizowanych na rzecz poprawy warunków
uprawiania sportu na istniejącym obiekcie sportowym użytkowanym przez kluby
sportowe na terenie Powiatu Złotoryjskiego. Celem realizacji zadania jest
zaspokojenie potrzeb i poprawa warunków oraz podnoszenie poziomu życia
mieszkańców regionu, w szczególności zagospodarowanie czasu wolnego
i zwiększenie aktywności ruchowej oraz udziału w sporcie.
III. Rodzaj zadania z zakresu kultury fizycznej: „Poprawa bazy sportowej”
Program
zakłada wsparcie finansowe modernizacji infrastruktury sportowej,
polegającej na przebudowie lub remoncie istniejących obiektów będących w dyspozycji
klubów sportowych. Celem realizacji zadania jest poprawa warunków uprawiania
sportu oraz przeciwdziałanie procesom utraty stanu techniczno – funkcjonalnego
obiektów sportowych. Program nie zakłada dofinansowania bieżącej własnej
działalności klubów i stowarzyszeń sportowych.

IV. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

1.Wysokość środków publicznych przeznaczonych w roku 2016 na realizację
zadania „Poprawa bazy sportowej” wynosiła 0,00 złotych (słownie: zero złotych).
2.Wysokość środków publicznych przeznaczonych w roku 2017 na realizację
zadania „Poprawa bazy sportowej” wynosi 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt
tysięcy złotych).
V. Forma realizacji zadania
W przypadku wyboru oferty realizacja zadania nastąpi w trybie wsparcia wykonania
zadania przez Zarząd Powiatu Złotoryjskiego, co oznacza, że oferent musi wykazać
wkład finansowy w realizację zadania.
VI. Termin i miejsce realizacji zadania:
1. Realizacja zadania rozpocznie się nie wcześniej niż 2 października 2017 r.,
a kończy nie później niż 31 grudnia 2017 r.
2. Miejscem realizacji zadania będzie powiat złotoryjski.
VII. Warunki realizacji zadania
1. Uchwała Zarządu Powiatu Złotoryjskiego w sprawie wyboru i dofinansowania
oferty jest podstawą zawarcia pisemnej umowy z oferentem.
2. Umowa określa szczegółowy zakres i warunki realizacji zadania oraz sposób
finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji.
3. Oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z realizacji zadania
publicznego, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą
podpisania umowy na realizację zadania z Powiatem Złotoryjskim, środki
przyznane w ramach dotacji muszą być wykorzystane zgodnie z kalkulacją
kosztów.
5. Nie wyraża się zgody na zwiększenie procentowego udziału dotacji w całkowitym
koszcie zadania publicznego, o którym mowa w § 5 ust. 1 ramowego wzoru
umowy zawartego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych
wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów
sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
6. Kontroli podlegają wszystkie dokumenty merytoryczne i finansowe, niezbędne do
oceny zasadności wykorzystania środków publicznych i realizowania zadania
zgodnie z umową dotacyjną.
7. Wkład osobowy nie stanowi wkładu finansowego. Oferent musi wykazać wkład
finansowy na realizację zadania.
8. Konkurs nie przewiduje wyceny wkładu rzeczowego wnoszonego do projektów.
9. Całkowity koszt realizacji zadania nie może przekroczyć 100 000,00 złotych
(słownie: sto tysięcy złotych).
10. Dofinansowanie może wynieść 50% całkowitego kosztu realizacji zadania,
jednak nie więcej niż 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
11.Oferent jest zobowiązany wnieść do realizacji zadania z zakresu „Poprawa
bazy sportowej” finansowy wkład własny lub z innych środków nie mniejszy
niż 50% całkowitego kosztu zadania.
12. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na jeden obiekt.

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty
1. Termin składania ofert upływa w dniu 22 września 2017 roku.
2. Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Złotoryi,
Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja, w godzinach urzędowania lub
przesyłką listową. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą
elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do
Starostwa.
IX. Wymogi formalne składanych ofert
1. Oferta powinna zostać złożona w formie papierowej na obowiązującym
wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz
wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300)
wraz z załącznikami:
1) aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru
lub ewidencji zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym
potwierdzającym status prawny
oferenta i umocowanie osób go
reprezentujących.
2) statutem organizacji,
3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego
ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego
właściwego rejestru –
dokument potwierdzający upoważnienie do
działania w imieniu oferenta,
4) dodatkowo do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł
prawny do zajmowanej nieruchomości, np. własność, dzierżawa, najem,
użyczenie. Uregulowany tytuł prawny powinien obejmować okres min. 3
lat liczonych od dnia ogłoszenia konkursu.
Kopie wymaganych dokumentów powinny być potwierdzone przez oferenta za
zgodność z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest
niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
2. Oferta i oświadczenia składane wraz z ofertą muszą podpisać osoby
uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń
woli w jego imieniu. Jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątek
imiennych, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób
czytelny z podaniem pełnionej funkcji.
3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według
obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
X. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty
1. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym przez pracowników
Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Współpracy Zagranicznej Starostwa
Powiatowego w Złotoryi, a następnie przekazane Komisji Konkursowej powołanej
przez Zarząd Powiatu Złotoryjskiego.
2. Komisja Konkursowa dokona oceny merytorycznej ofert i przedstawi Zarządowi
Powiatu Złotoryjskiego wykaz ofert, którym rekomenduje udzielenie dotacji.

3. Oferty złożone nieprawidłowo pod względem formalnym nie będą poddane ocenie
merytorycznej.
4. Wyboru oferty, która otrzyma dofinansowanie dokonuje Zarząd Powiatu
Złotoryjskiego.
5. Do uchwały Zarządu Powiatu Złotoryjskiego w sprawie wyboru ofert i udzieleniu
dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
6. Weryfikacja merytoryczna ofert dokonana zostanie z uwzględnieniem następujących
kryteriów:
Kryteria oceny merytorycznej zadań

Ocena

I. Zawartość merytoryczna:
1. Uzasadnienie potrzeby realizacji remontu obiektu sportowego, zakup
urządzeń sportowych.
2. Wpływ realizacji zadania na poprawę warunków do uprawiania sportu przez
dzieci i młodzież.
3. Rzetelny i realny harmonogram działań i jego powiązanie z kalkulacją
kosztów.
II. Budżet:
1. Rzetelność i celowość przedstawionej kalkulacji kosztów do realizacji
projektu.
2. Adekwatność przewidywanych kosztów do założonych działań i efektów.
3. Prawidłowo pod względem rachunkowym sporządzona kalkulacja kosztów,
(przejrzystość, zdefiniowanie pozycji budżetowych, prawidłowe jednostki
miary).
III. Efekty, charakter i zasięg oddziaływania:
1. Wykorzystanie obiektu do realizacji zajęć pozaszkolnych, imprez sportowych
i szkolenia sportowego.
2. Liczbowe określenie korzystających z obiektu.

0-37 pkt

IV. Potencjał finansowy
Wysokość wkładu finansowego własnego oraz z innych źródeł (bez wkładu
osobowego).

0-18 pkt
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V. Potencjał realizacyjny:
1. Doświadczenie i kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację
poszczególnych działań.
2. Wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna
członków oraz rzeczowy.
SUMA

0-5 pkt
0-3 pkt
0-2 pkt
100

7. Komisja konkursowa zarekomenduje Zarządowi do realizacji zadania ofertę, która
w wyniku oceny uzyska największą ilość punktów.

8. Zarząd Powiatu Złotoryjskiego ma prawo negocjowania warunków i kosztów
realizacji zadania oraz dotowania niepełnego zakresu zadania.
9. W przypadku, gdy kwota przyznanej dotacji jest niższa od określonej w ofercie,
oferent może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
10. Zarząd Powiatu Złotoryjskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w drodze
konkursu przyznania dotacji wówczas, gdy podmiot lub jego reprezentanci utracą
zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej
okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
XI. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu
1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd
Powiatu Złotoryjskiego uchwały w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji.
2. Informacje o wynikach konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji
Publicznej, w zakładce kultura i oświata, na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na stronie
internetowej http://www.powiat-zlotoryja.pl.
3. W przypadku unieważnienia postępowania na realizację zadania publicznego
informacja ta zostanie podana w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce kultura
i oświata, na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na stronie internetowej http://www.powiatzlotoryja.pl.
4. Oferty wraz z pozostałymi dokumentami nie są zwracane oferentom.
5. Powiat Złotoryjski zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania
przyczyny.

