
Zal7cznik nr 1

do Zarz4dzenia nr OA.0050.50.2022
Rurmistrza Miasta Kola
zdnialT maja2022r.

Burmistrz Miasta Kola oglasz otwarty konkurs ofert
na realizacjg zadari publicznych w formie wsparcia

w okresie od 15 czerwca 2022 r. do 15 wrzeSnia 2022 r.

Podstawa prawna: art. 11 ust.2, arI. 13 ust. I iust.2 ustawy zdnia24kwietnia2}}3 r. o dzialalnoSci
pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 , z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535,
2490, z 2022 r. poz. 857) oraz uchwaly Nr XLII/44912021 Rady Miejskiej Kola z dnia 24 listopada
2021 r. w sprawie "Programu wsp6lpracy Gminy Miejskiej Kolo z organizacjami pozarzqdov'ymi
i innymi podmiotami prowadz4cymi dzialalnoS6 pozytku publicznego na rok 2022^

I. Rodzaje zadafi objgtych konkursem /wysoko56 Srodk6w przezntczonych na realizacjg
zadafilinformacja dotycz4ca zadafi tego samego rodzaju realizowanych w roku

ogloszenia konkursu i w roku poprzednim

1. DzialalnoS6 na rzecz dzieci i mlodzieiy, w tym wypoczynku dzieci i mlodzieiy

Organizacja wypoczynku dzieci i mlodzie|y zamieszkalych na terenie Miasta
Kola w okresie wakacji letnich w formie wyjazd6w na obozy, kolonie i p6lkolonie
w mie6cie.

Cel:
- propagowanie aktywnych form spgdzania wolnego czasu w$r6d dzieci i mtodzieiry,
- zapewnienie bezpiecznych warunk6w wypoczynku i wlaSciwej opieki wychowawczej dzieciom

i mlodzieiry w czasie wakacji letnich,
- zapewnienie dostgpu dzieciom i mlodzieLy z terenu Gminy Miejskiej Kolo do udzialu

w zorganizowanym wypoczynku letnim,

Zakr es przed s i gwzi gc ia :

zorganizowanie wypoczynku dzieci i mlodzieLry zamieszkalych na terenie miasta Kola
w okresie wakacji letnich w formie wyjazd6w na obozy, kolonie i p6lkolonii w mieScie.

Oczekiwane rezultaty zadania oraz oczekiwane 1rodla danych o osi4gnigtych wskaZnikach:

oczekiwane rezultaty: np. organizacja oboz6w, kolonii i p6lkolonii w mieScie,

oczekiwane i,r6dla danych o osiqgnigtych wskafnikach: np. listy uczestnik5w, dzienniki
prowadzone w ramach wypoczynku letniego, materialy informacyjne o przedsigwzigciach (m.in.
plakaty), listy zgloszeniowe.

Maksymalna wysoko66 przyznanej dotacji w ramach zadania: 15.000,00 zl.

WysokoSi Srodk6w publicznych przekazanych przez Gming Miejsk4 Kolo na realizacjg zadan
w roku 2021 r. - 45.000,00 zl
WysokoS6 Srodk6w publicznych zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku
ogloszenia otwartego konkursu ofert - 0,00 zl.
Wysoko6i Srodk6w publicznych przeznaczonych przez Gming Miejsk4 Kolo na realizacjE
zadahw roku2022 r. - 45.000,00 ztr



L

III. Zrsady przyznrwania dotacji

O dotacjg mog4 ubiega6 sig podmiotv spelniaj4ce wymogi okre5lone w ustawie z dnia24 kwietnia
2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie.
Oferent sklada kompletne oferty zgodnie ze wzorem okreSlonyrn w Rozporz4dzeniu

Przewodniczqcego Komitetu do spraw Po2ytku Publicznego z dnia 24 paLdziemika 2018 r.

w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotycz4cych realizacji zadari publicznych

orazwzot6w sprawozdafr z wykonania tych zadafi.

Zadanie zlecanejest w formie wsparcia. WysokoSi dotacji zbudiletu Gminy Miejskiej Kolo nie

mole przekroczyc 95,00 0/o calkowitych koszt6w zadania.

Wklad oferenta moze pochodzil z:

a) wkladu wlasnego finansowego,
b) wkladu wlasnego osobowego,
c) wkladu wlasnego rzeczowego,
d) Swiadczef pienigZnych od odbiorc6w zadania.
W ramach zadania oferent moze pobiera6 Swiadczenia pienig2ne od odbiorc6w zadania.

Dopuszcza sig pobieranie Swiadczefr pienigZnych od odbiorc6w zadania publicznego pod

warunkiem, 2e oferent realizuj4cy zadanie publiczne prowadzi dzialalnoll odplatn4 pozytku

publicznego , zkt6rej przych6d przeznacza na dzialalnoSi statutow4'
Warunkiem zawarcia umowy i realizacji zadaniajest posiadanie rachunku bankowego, na kt6ry
przekazane zostan4 Srodki przeznaczone na realizacjg zadania.

nI. Terminy i warunki realizacii za,danit

Gmina Miejska Kolo wspiera realizacjg zadania publicznego w okresie okre6lonym w umowie

w roku 2022,nie wczesniej jednak nizod15.06.2022 r. i nie p62niej ni2 do 15.09.2022r.
Zadanie powinno byt zrealizowane zgodnie ze zlo2on4 oferl4 i podpisan4 umow4, przy

zasto sowaniu i prze strze gan iu nastgpuj 4cych zasad'.

a) dofinansowaniu z dotacji podlegaj4 wyl4cznie koszty okre6lone w ofercie i w zawaftej

umowie,
b) realizator zadania publicznego powinien stosowad sig do obostrzeiw zwipzku z COVID-19,
c) rodzale koszt6w pokrywanychz dotacji:
Srodki uzyskane z dotacji wraz z 5% wkladem wlasnym mog4 by6 przeznaczone wyl4cznie na

pokrycie koszt6w bezpo5rednio zvriqzanych z realizacjq zadah objgtych konkursem,

w szczeg6lnoSci na:

wynajem obiekt6w niezbgdnych do realizacji zadania,

wy2ywien ie i zakwaterowanie uczestn ik6w zadania,

wynagrodzenia os6b zatrudniony ch przy realizaqi zadania

ubezpieczenia w zakresie niezbgdnym do realizacji zadania,

oplaty za bilety, wstgpy,
koszty administracyjne obslugi realizacji zadania

indywidualne koszty podr62y niezbgdne do realizacji zadania,

koszfy rnaterial6w promuj4cych przedsigwzigcie, materialy informacyjne (m.in. plakaty,

aftsze, banery, reklamy w mediach)
d) Dotacja nie bgdzie udzielana na:

- zakup grunt6w,
- dzialalno66 gospodarcz4,
- d zi al alno (; 6 p olity czn4,
- bieaqce koszty funkcjonowania niezwiqzane z realizacj1 zadania (np. czynsz, energia

elektryczna, telefon);
- pokrycie zobowiqzah powstalych przed dat4zawarcia umowy

2.

J.

4.

5.

6.
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e)

- realizacjg inwestycji, z wylqczeniem inwestycj i zwiqzanycli z bezpoSredniq realizacjqzadait

pu b I i cznych, n a kt6re dotacj a zo stata pr zy znana.
W trakcie realizacji zadat'tia rnog4 byi dokonywane zmiany w zakresie sposobu i tenninu
realizacji zadania. Zmiany wyrnagaj4 zghoszenia w fonnie pisemnej i uzyskania zgody Gminy
Miejskiej Kolo. Zglos'zone zrniarl nie rnog4 znieniaf isto* zadauia publicznego. Oferent
zobligowany jest przedstawi6 zaktualizowany zakres dzialahl ltarmonogramu po uzyskaniu

zgody na wprowadzenie zrnian. Zmiarry wyrnagaj4 aneksu do umowy.
Zadanie uznaje siE za zrealizowane jeileli osi4gnigty zostanie poziom 80 % rezultat6w.

W trakcie realizacji zadania rnog4 by6 dokonywane przesunigcia w zakresie poszczeg6lnych

pozycji koszt6w dzialania oraz pornigdzy dzialaniam| Zmiany powyzsze wyrnagaj4 aneksu do

umowy.
h) Podmioty, ktore otrzymaj4 dotacj E na realizacjg zadania s4 zobligowane zamieszczal

w spos6b czytelny informacjg, i2 realizowany projekt jest dofinansowany z budLetu Gminy
Miejskiej Kolo. Informacjawraz z logotypem Gminy Miejskiej Kolo, powinna by6 zawarta
w wydawanych w ramachzadaniamaterialach informacyjnych, promocyjnych lub przezustnq
informacjg kierowan4 do odbiorc6w w nastgpuj4cym brzmieniu ,,Zadanie (nazwa zadania)

zostalo/jest zrealizowanelrealizowane dzigki dofinansowaniu z bud2etu Gminy Miejskiej
Kotro. Logotyp dostgpny jest na stronie www.kolo.pl.

i) Oferent, realizuj1c zadanie publiczne zobowi1zany jest do stosowania przepis6w prawa,

w szczeg6lnoSci Rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 20161679 z dnia
27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w rwi4zku zprzetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95l46lWE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych, Dz.Urz. UE L ll9 z 04.05.2016 r.)
oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych

osobowych.
j) W przypadku planowania zlecania czgsci zadania innemu podmiotowi oferent powinien

uwzglgdnid tak4 informacjg w skladanej ofercie. Informacjg tg oferent umieszcza w planie
i harmonogramie dzialafi w kolumnie ,,zatres dzialania realizowany przez podmiot niebgd4cy

stron4 umowy".
Przy realizacji zadania nie jest wymagana komplementarnoSd.
Obowi4zkiemkahdej organizacji pozarzqdowej i podmiotu zr6wnanego realizuj4cego zadanie
publiczne finansowane ze (rodk6w dotacji jest zapewnienie dostgpnoSci osobom ze

szczeg6lnymi potrzebami. Dostgpno66 musi by6 zapewniona co najmniej w minimalnym
wymiarze o kt6rym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostgpnoSci

osobom ze szczeg6lnymi potrzebami. Dotyczy to takZe stron internetowych i aplikacji jakie

bgd4 wykorzystane do realizacji zadania, kt6re spelniaj4 wymagania okre6lone w ustawie z

dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostgpno6ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiot6w publicznych. W indywidualnym przypadku, je2eli organizacja htb podmiot

zr6wnany nie jest w stanie, w szczeg6lno6ci ze wzglgd6w technicznych lub prawnych,

zapewni6 dostgpno5ci osobie ze szczeg6lnymi potrzebami w zakresie, o kt6rym mowa w art. 6
ustawy o dostgpno6ci, podmiot ten jest obowi4zany zapewnid takiej osobie dostgp
alternatywny.

t) Srodki finansowe w ramach realizacji zadania publicznego mog4 by6 przeznaczorre na pokrycie
wydatk6w zwi4zanych z zapewnianiem dostgpnoSci przy rcalizacji zleconych zadair

m) Informacje o zapewnieniu dostgpno5ci osobom ze szczegfilnymi potrzebami w ramach
zadaniaw obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno - informacyjnym oferent
powinien zawrze(, w o5wiadczeniu, stanowi4cym zalqcznik nr 1 do ogloszenia.

0
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k)
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IV. Termin skladania ofert.

Oferty nale2y sktradai w zarnknigtych kopertach w Punkcie Obs.lugi Mieszkaflca Urzgdu

Miejskiego w Kole ul. Stary Rynek 1 (Ratusz), w terminie do dnia 7 czerwca 2022 r. do

godz. 15oo lub drog4 pocztow4 (decyduje data i godzina wplywu oferty do Urzgdu). Oferty
zloaorte lub dorgczone po terminie nie bgd4 brane pod uwagg w konkursie i zostan4 zwr6cone

oferentom bez otwierania (na kopercie musi byi umieszczony adres zwrottry oferenta).

Koperla powinna byd opisana nastgpuj4co: ,,nazlyaj adres podmiotu w
o dotacie", 

"rodzai 
zadania obi oruzr@,

W jednej kopercie naleLy zloLy| tylko jedn4 ofer1g.

Oferta winna by6 z\oilona na formularzu, o kt6rym mowa w niniejszyrn ogloszeniu.

V. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin ich wyboru.

1. Oferly zostanq rozpatrzone w tenninie do dnia 14 czenrca 2022 r.
2. Wraz z ofert4 realizacji zadania publicznego oferent sklada:

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru S4dowego lub odpowiednio wyci4g z ewidencji lub inne

dokumenty potwierdzaj4ce status prawny oferenta i umocowanie os6b go reprezentuj4cych,

b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiot6w skladaj4cych ofertg wsp6ln4

ni2 wynikaj 1cy z Krajowego Rejestru S4dowego lub innego wlaSciwego rejestru dokument

potwierdzajQcy upowaznienie do dzialania w imieniu oferenta (-6w),
statut podmiotu skladaj4cego ofeftg lub inny wlaSciwy akt wewngtrzny,
pelnomocnictwa i upowaznienia do reprezentowania podmiotu, zaci1gania zobowiqzah
finansowych i dokonywania rozliczeri w tym zakresie, je6li dana osoba nie jest wskazana

w dokumencie stanowi4cym o podstawie dzialalno5ci podmiotu,
oSwiadczenie o dostgpno6ci

Kopie wymaganych zalEcznik6w, powinny by6 potwierdzone za zgodnoid z oryginalem (kalda
strona wraz z datq potwierdzenia) przez osobg uprawnion4 do reprezentowania podmiotu

wystgpuj4cego o dotacjg (czytelny podpis i piecz4tka lub imienna piecz4tka). Osoby

uprawnione niedysponuj qce piecz4tkarni imiennymi winny podpisywad sig pelnym imieniem
i nazwiskiern z zaznaczeniem pelnionej funkcji.

4. Do konkursu ofeft mog4 by6 skladane ofeffy, w kt6rych terrniny realizacji zadah sq zgodne

z terminem okreSlonym w ogloszeniu konkursowym.
5. Burmistrz powoluje komisjg konkursowE, kt6ra dokona otwarcia ofeft, oceny formalnej oraz

oceny merytorycznej.
6. Ocena formalna obejmuje nastgpuj4ce elementy:

- terminowo$6 zlozenia oferly,
- prawidlowo66 opisu koperty.
- zloiLenie oferty przezpodmiot uprawniony,
- prawidlowoSd formularza oferty zgodnie ze wzorem okreSlonym w Rozporz4dzeniu

Przewodnic zqcego Kornitetu do spraw Pozytku Publicznego z dnia 24 paldziernika 20 I 8 r.

w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczqcych realizacji zadah

publicznych otazwzor6w sprawozdaf z wykonania tych zadah,
- kornpletnoSd wypelnienia wszystkich punkt6w formularza ofefty,
- prawidlowoSd zloilonych podpis6w i pieczgci przez osoby upowaZnione zgodnie ze

statutem lub innym dokumentem lub rejestrern okreSlaj4cyln spos6b skladania oSwiadczefr

woli w imieniu organizacji,
- zgodno(6 przedstawionego tenninu realizacji zadania z tenninem wskazanym

w ogloszeniu,
- zgodno6d wnioskowanej kwoty dotacji z maksymaln4 wysoko5ci4

okreSlon4 w ogloszeniu konkursowym,
- kompletno66wymaganych zalqcntik6w,

kwoty dotacji

- prawidlowoS6 potwierdzonych za zgodnoS6 zalqcznikow (oryginal dokumentu

potwierdzenie zgodno6ci z oryginalem, podpis osoby upowaznionej).

4.
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d)

e)
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7. W razie niespetnienia wymog6w forrnalnych oferent na wezwanie kornisji rno2e uzupelnid

braki w ofercie.
8. Oferty niespelniaj4ce warunk6w formalnych podlegaj4 odrzuceniu.

9. Nie ma niozliwo6ci wyrniany ofert.
10. Oferty snelniaj4ce wymogi formalne opiniowane bgda przez Komisjg Konkursow4 pod

wzgl gdern merytolycznym.
11. Przy rozpatrywaniu ofeft na realizacje poszczeg6lnych zadai bgdq brane pod uwagg

nastgpuj4ce kryteria:
a) rnozliwoSd realizacji zadania publicznego przez ofetenta,

b) przedstawiona kalkulacja koszt6w reahzacjt zadania publicznego, w tym w odniesieniu do

j ego zakresu rzeczow ego,
c) proponowana jakoSi wykonania zadania i kwalifikacje os6b przy udziale kt6rych oferent

bgdzie realizowat zadania publiczne,
d) wysoko5d planowanego przez oferenta udzialu Srodk6w finansowych wlasnych lub

$rodk6w pochodz4cych z innych 2r o de\ na r ealizacj e zadania publ i czne go,

e) planowany przez oferenta wklad rzeczory, osobowy, w tym Swiadczenia wolontariuszy
i praca spoleczna czlonk6w,

0 ocena realizacji zadah publicznych w przypadku oferenta, kt6ry w latach poprzednich

realizowal zlecone zadania publiczne, w tym rzetelno66 i terminowo{d oraz sposobu

rozliczenia Srodk6w otrzymanych na realizacie zadah.

12. Wysoko Sd przyznanej dotacji moLe byb niilsza niZ wnioskowana w ofercie. W takim przypadku

oferentowi przysluguje prawo negocjowania zrnniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego

zadaniaorazprzedstawieniaaklualizacjioferty.
13. Komisja konkursowa opiniuje oferty i proponuje kwoty dotacji rraposzczegllne zadania.

14. Komisja przedklada propozycjg do zatwierdzenia Burmistrzowi.
15. Ostatecznq decyzjE o przyznaniu i wysoko6ci dotacji podejmuje Burmistrz.
16. O wynikach konkursu Burmistrz informuje poprzez umieszczenie informacji na stronie

internetowej miasta www.kolo.pl, BIP oraz tablicy ogloszeri.

I7. Konkurs oferl zostaje uniewazniony jeZeli:

a) nie zlolono Zadnejofefty,
b) 2adna ze z\oilonych ofert nie spelnia wyrnog6w zawartych w ogloszeniu.

BURYISTRZ

r<rzvszt(Wi*owski



Zalqczniknr 1

do ogloszenia o otwaftym konkursie ofert

( pieczgd organizacji) (data)

Oswiadczenie o spelnieniu wymagarfl slui4cych zapewnieniu dostgpnoSci

osobom ze szczegfilnymi potrzebami

Przystgpuj4c do udzialu w konkursie ofert na wykonanie zadania publicznego zleconego przez

Gming Miejsk4 Koto w roku 2022 Kolo organizacjom pozarzqdowym oraz podmiotom,

o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o poZytku publicznym i o wolontariacie oSwiadczamy,

Ze nasza organizacja przez okres realizacji zadania publicznego, bgdzie zapewniala warunki sluz4ce

zapewnieniu dostgpnoSci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami, zgodnie zustaw1z dnia 19 hpca20l9
r. o zapewnianiu dostgpnoSci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami (Dz.U. 2020 po2.1062).

Minimalne wymagania slui4ce zapewnieniu dostgpno5ci osobom ze szczegfilnymi potrzebami

zostaty okreSlone w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 n o zapewnianiu dostqpnoSci osobom

ze szczegfilnym i potrzeb ami.

( podpisy os6b upowainionych)


