Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2710/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2008r.
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ
ZADAŃ PUBLICZNYCH
Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ i SPORTU W 2009 ROKU
Na podstawie art. 11 ust.1 i 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 ze zm.: Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr
116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, Dz.U. z 2005 r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175
poz. 1462 i nr 249, poz.2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz.651) oraz uchwały nr 409/XXVIII/08
Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2008 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy
Gminy - Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego działającymi na terenie Miasta Płocka na 2009 r.”
Prezydent Miasta Płocka
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2009 roku.
Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań
publicznych Miasta Płocka w zakresie sportu i kultury fizycznej, podejmowanych na rzecz
rozwoju społeczno – ekonomicznego Miasta Płocka, zaspakajania potrzeb i poprawy warunków
oraz podnoszenia poziomu życia mieszkańców miasta, a w szczególności przeciwdziałania
patologiom społecznym, zapewnienia edukacji zdrowotnej poprzez sport przede wszystkim
dzieci i młodzieży, wyrównywania szans życiowych osób niepełnosprawnych, zagospodarowania
czasu wolnego i podniesienia bezpieczeństwa publicznego.
I. Rodzaje zadań
W mieście Płock przy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będzie w 2009
roku zadanie ujęte w bloku programowym:
1. Szkolenie zawodników oraz upowszechnianie sportu poprzez udział w zawodach
miejskich, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych.
2. Organizacja zawodów sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Płocka
w I półroczu 2009 roku.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań
Na realizację zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej w 2009 roku Prezydent Miasta Płocka
przeznaczy środki, które określi uchwała budżetowa Miasta Płocka na 2009 rok.
III. Zasady przyznawania dotacji
Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy:
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn.
zm.)

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w dziedzinie kultury fizycznej i
sportu organizacje pozarządowe, którymi są: osoby prawne oraz jednostki nie posiadające
osobowości prawnej utworzone na podstawie ustaw, w tym stowarzyszenia i fundacje, w
rozumieniu Art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2. Ofertę należy zgłosić na druku zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu 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. z 2005 r. Nr 264 poz. 2207).
Do oferty należy załączyć kopie:
●
aktualnego wypisu z rejestru lub odpowiedniego wyciąg z ewidencji lub innego
dokumentu potwierdzającego status prawny oferenta i umocowanie osób jego
reprezentujących;
●
sprawozdania za rok ubiegły : merytorycznego z prowadzonej działalności i
finansowego (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja
dodatkowa),
●
statutu jednostki składającej ofertę,
●
oświadczenie, iż podmiot występujący o dotację nie podlega wykluczeniu zgodnie
z art.145 ust 6 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,
●
zaświadczenie z banku o aktualnym numerze konta bankowego podmiotu
składającego ofertę.
W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż 1 oferty dopuszcza się możliwość przedłożenia
jednego kompletu załączników. Należy wówczas wskazać do jakiego projektu załączniki zostały
dołączone.
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 pod względem merytorycznym wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe,
złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
5. Podmioty, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym, zostaną
powiadomione o zleceniu zadania publicznego.
6. Wysokość dotacji do wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odpowiedniej umowie.
IV. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań publicznych w zakresie kultury
fizycznej i sportu w latach 2007 – 2008
Nazwa zadania
Szkolenie zawodników oraz upowszechnianie sportu
poprzez udział w zawodach miejskich, wojewódzkich,
ogólnopolskich i międzynarodowych.

2007 r.
1.200.000,00 zł

2008 r.
1.300.000,00 zł

IV. Termin i warunki realizacji zadania
Terminy i warunki realizacji zadań każdorazowo określone będą w odpowiednich umowach.
Realizacja zadania nastąpi od dnia podpisania umowy.
V. Termin składania ofert.

1. Wyznacza się termin składania ofert do dnia 19 stycznia 2009 roku.
2. Kompletne oferty w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert z
zakresu kultury fizycznej i sportu – zadanie nr......... należy składać osobiście w Biurze Obsługi
Klienta Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 09-400 Płock lub za pośrednictwem poczty.
Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.
VI. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.
Wybór ofert nastąpi do dnia 23 lutego 2009 r. w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka.
Oferty złożone na niewłaściwych drukach lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn
formalnych.
Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:
1) Zawartość merytoryczna oferty.
2) Dotychczasowe doświadczenia oferenta przy realizacji zadań zleconych.
3) Charakter i zasięg oddziaływania.
4) Rzetelny budżet.
5) Stopień zaangażowania w realizację oferenta, sponsorów czy innych jednostek
organizacyjnych.
6) Wysokość środków budżetowych przeznaczonych przez Miasto Płock w 2009 roku na
realizację zadań publicznych w zakresie sportu, kultury fizycznej, co skutkować może
udzieleniem dotacji w kwocie innej niż w ofercie.
Złożone oferty będą rozpatrywane :
● pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta
Płocka ds. Organizacji Pozarządowych,
● pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową.
Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Prezydent Miasta Płocka w formie
zarządzenia. Od Zarządzenia Prezydenta w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma
zastosowania tryb odwoławczy.
VII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest podstawą
do zawarcia pisemnej umowy z oferentem. Wzór umowy określa rozporządzenie 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. z 2005 r. Nr 264 poz. 2207).
Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
1) złożenia korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej
niż wnioskowana,
2) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy
3) złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w
rozporządzeniu 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. z 2005 r. Nr
264 poz. 2207).

Druk oferty jest do pobrania w Wydziale Kultury i Sportu Urzedu Miasta Płocka lub na stronie
internetowej www.ump.pl
Informacji udziela Urząd Miasta Płocka – Wydział Kultury i Sportu
tel: (024) 367-16-31.

