
Załącznik nr 1  

do zarządzenia nr /2015 

Wójta Gminy Tułowice 

z dnia 30 lipca 2015 

WÓJT GMINY TUŁOWICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA DOFINANSOWANIE ZA-

DAŃ Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W II POŁOWIE 2015 ROKU NA TERENIE 

GMINY TUŁOWICE  

Rodzaj zadania: 

Konkurs obejmuje zadanie dotyczące wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z organizacjami pozarządo-

wymi w II półroczu 2015r w następującym zakresie; 

1) organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, 

2) prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej i sportu. 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 

Na dofinansowanie powyższego zadania w budżecie Gminy przeznacza się kwotę 49 000 zł. 

Warunki realizacji zadania: 

1. Zadanie winno być realizowane od lipca do 31 grudnia 2015r. na terenie Gminy Tułowice, 

2. Osoby odpowiedzialne za realizację zadania winny posiadać odpowiednie kwalifikacje, 

3. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom w czasie realizacji zadnia, 

4. Przedstawienie szczegółowego harmonogramu realizacji zadania. 

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków i określenie maksymalnej 

ilości punktów: 
1. Zgodność wniosku z celem publicznym - 5,0 pkt 

2. Ranga, znaczenie zadania - 5,0 pkt. 

3. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania - 5,0 pkt 

4. Sposób realizacji zadania - 5,0 pkt 

5. Doświadczenie podmiotu w realizacji przedmiotowych zadań - 5,0 pkt 

6. Dotychczasowa współpraca z Gminą - 5,0 pkt 

Maksymalna ilość punktów jaka podmiot może uzyskać wynosi: 30,0 pkt 

natomiast minimalna ilość wynosi; 15,0 pkt 

Wniosek który nie otrzyma minimalnej ilości punktów nie otrzyma dotacji. 

 

Wymogi oferty: 

1. Oferty na formularzu określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji za-

dania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25) należy składać 

w zaklejonych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Tułowicach w terminie do dnia 20 sierpnia 2015r. z do-

piskiem ,,Oferta – sport”. 
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2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na realizację określonego zadania. 

3. Oferty powinny zawierać ponadto: 

- aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, 

- statut podmiotu. 

Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych: 

 złożenie oferty po wyznaczonym terminie, 

 złożenie błędnie wypełnionej oferty lub bez wymaganych załączników, 

 złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony, 

 złożenie oferty nie podpisanej przez upoważnioną osobę zgodnie z zapisami statutu  

i aktualnego odpisu z ewidencji lub KRS-u.  

 

Termin i tryb dokonywania wyboru ofert 

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 sierpnia 2015r. o godzinie 10.00. 

- Wyboru ofert dokona Wójt po uzyskaniu opinii komisji konkursowej. 

- Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta 

pomiędzy Wójtem, a wybranymi podmiotami. 

- Nie podpisanie umowy w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu 

oznacza rezygnację z realizacji zadania przez podmiot składający ofertę. 

Kwoty przyznane uprawnionym podmiotom na realizację zadań określonego rodzaju w 

2015r. 

W pierwszym półroczu 2015r. na realizację zadań określonego rodzaju przeznaczono kwotę 31 000 zł 
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