z ArtZ 4DZENTE NR oA. oos o Lb.zozt
BURMISTRZA MIASTA KOI,A
z dniil,tlutego 2021, r.
w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadafi publicznych
w okresie od 23 marca}O2l r. do 30 czeywcr?D2l r.

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057)
oraz uchwaly Nr XXXV298|2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie
"Programu wsp6lpracy Gminy Miejskiej Kolo z organizacjami pozarz4dowymi i innymi podrniotami
prowadz4cymi dzialalnoSi poZytku publicznego na rok 2021u, zarzqdzam co nastgpuje:

$1. Oglaszam otwarty konkurs ofeft na realizacjE zadafi publicznych
i upowszechniania kultury frzycznej w formie powierzenia realizacji zadania.
$2. TreSi ogloszenia stanowi zal4cznik

Nr I

w

zakresie wspierania

do niniejszego zarz4dzenia,

$3. Wykonanie zarz4dzenia powierzam Zastgpcy Burmistrza Miasta Kola.
$4. ZarzTdzenie wchodziw L7,cie z dniem podpisania.
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do Zarzqdzenia nr OA.0050)b2021

Burmistrza Miasta Kola
z dnia25l,rtego 2021 r.

Burmistrz Miasta Kola oglasza otwarty konkurs ofert
na realizacjg zadar[ publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej w formie powierzenia realizacji zadania
Podstawa prawna: art. 1l ust. 2, art.13 ust. 1 iust.2 ustawy zdnia24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci
po4rtku publicznego i o wolontariacie (t. j ,Dz. U, z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), Uchwala
Nr XXXV298|2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie "Programu
wsp6lpracy Grniny Miejskiej Kolo z organizacjami pozarz4dowymi i innymi podmiotarni
prowadzqcymi dziatalno6i pozytku publicznego na rok 2021".

I.

Rodzaj zadania objqtego konkursem /wysoko56 Srodk6w przezn czonych na realizacjg
zadrnia

Cel:
- propagowanie w6r6d dzieci i mlodzie|T,aktywnoSci ruchowej.
Cel szczeg6lowy:
- zapewnienie dostgpu uczniom do zajgd nauki ptywania na Plywalni Miejskiej w Kole.
Zakres przedsigwzigcia :
- rozw6j zainteresowan dzieci i mlodzieLy aktywno6ci4 sportow4 - plywanie.

Rodzaj zadania'. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Nazwa zadania'. ,rUpowszechnianie ptywania wSr6d dzieci i mlodzieiy ze szk6l podstawowych
z terenu Gminy Miejskiej Kolo"
Termin realizacji zadania:23.03.2021r.

-

30.06.2021 r.

Oczekiwane rezultaty zadania oraz oczekiwane 2rodla danych o osi4gnigtych wskaZnikach:
oczekiwane rezultaty: przeprowadzenie zajE(, nauki plywania dla uczni6w (przez okres trwania
zadania zwyl4czeniem dni/tygodni wolnych od zajg6, przerry Swi4tecznej);
oczekiwane Lrfidla danych o osi4gniqtych wskainikach: dzienniki z prowadzonych zajg(,.
Wysoko66 Srodk6w przezr'aczonych na realizacjE zadart'.20.000,00 zl.

II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zasady przyzntwlnia dotacji

O dotacjg mogq ubiega6 sig podmioty spelniaj4ce wyrnogi okreSlone w ustawie z dnia24 kwietnia
2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (t. j .Dz.U.22020 r.,poz.l057).

Oferent sklada kompletne oferty zgodnie

ze wzorem

okreSlonym

w

Rozporz4dzeniu

Przewodniczqcego Komitetu do spraw Po4,tku Publicznego z dnia 24 paidzienika 2018 r.
w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotycz4cych realizacji zadari publicznych
orazwzor6w sprawozdari z wykonania tych zadah.
Zadanie zlecane jest w fotmie powierzenia.
W ramach zadania oferent nie moze pobierad Swiadczefl pieniE2nych od odbiorc6w zadania.
W wyniku postgpowania konkursowego mo2e by6 wybrana wigcej niZ jedna oferta.
Warunkiem zawarcia umowy i realizacji zadaniajest posiadanie rachunku bankowego, na kt6ry
przekazane zostan4 Srodki przeznaczone na realizacjg zadania.

III. Terminy i warunki realizacji zadania
1.

2.

Gmina Miejska Kolo wspiera realizacjE zadania publicznego w okresie od dnia podpisania umowy
o powierzenie zadania do dnia wskazanego w umowie (nie p62niej niL do 30 czerwca212l r.).
Zadanie powinno byc zrealizowalle zgodnie ze ztoinnq ofert4 i podpisan4 umow4, przy
zastosowaniu i przestrzeganiu nastgpuj4cych zasad'.

a) z

b)
c)

d)

zajgd zgloszonych do konkursu bEdq mogli korzysta6 v'ryl1cznie uczniowie szk6l
podstawowych dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina Miejska Kolo,
zajgcia dla odbiorc6w oferty powinny by6 realizowane na Plywalni Miejskiej w Kole,
rodzaje koszt6w pokrywanych z dotacji:
$rodki uzyskane z dotacji mog4 by6 przeznaczone wy\4cznie na pokrycie koszt6w
bezpo6rednio zwi1zanych zrealizacj4zadania objgtego konkursem, w szczeg6lnoSci:
- oplaty zabilety, wstgpy, wejScia na ptywalnig,
dotacja nie bgdzie udzielana na'.

- zaknp grunt6w, budynk6w, lokali lub innych nieruchomoSci,

e)

0

- dziatralnoS6 gospodarcz4 or ganizacji,
- dziatralno56 polity cznq,
- pokrycie zobowi4zafi powstalych przed datq zawarcia umowy,
w trakcie realizacji zadania mog4 by6 dokonywane zniany w zakresie sposobu i tenninu
realizacji zadania. Zmiany wymagaj4 zgLoszenia w formie pisernnej i uzyskania zgody Gminy

Miejskiej Kolo. Zgloszone zmiany nie mog4 zmieniad istoty zadania publicznego. Oferent
zobligowany jest przedstawi6 zaktualizowany zakres dzialafil harmonogramu po uzyskaniu
zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany wymagaj4 aneksu do umowy.
w trakcie realizacji zadania mog4 byd dokonywane przesunigcia w zakresie poszczeg6lnych
pozycji koszt6w dzialania oraz pomigdzy dzialaniam| Zmiany wymagaj4 aneksu do umowy.
zadanie tznaje sig za zrealizowane jeZeli osi4gnigty zostanie poziom 70 Yo reniltatow,

g)
h) podmioty,

kt6re otrrymaj4 dotacjg na realizacjg zadania s4 zobligowane zamieszczad
i2 realizowane zadanie jest finansowane z budZetu Gminy
Miejskiej Kolo. Informacjawraz z logotypern Gminy Miejskiej Kolo, powinna by6 zawar\a
w wydawanych w ramach zadania materialach informacyjnych, promocyjnych
w nastgpuj4cym brzmienit ,,Zadanie (nazwa zadania) zostalo/jest zrealizowanelrealizowane

w

i)

spos6b czfielny informacjg,

dzigki finansowaniu z budZetu Gminy Miejskiej Kolo.
oferent, realizujqc zadanie publiczne zobowiqzany jest do stosowania przepis6w prawa,
w szczeg6lno6ci Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 20161679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzkl z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95l46lWF, (og6lne rozporz1dzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)
oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych
osobowych.

IV. Termin skladania ofert.

1.

2.
3.
4.

Oferty naleLy skladad w zamknigtych kopertach w Punkcie Obstugi Mieszkafca Urzgdu
Miejskiego w Kole ul. Stary Rynek I (Ratusz), w terminie do dnia 18 marca 2021r. do godz.
15:30 lub drog4 pocztow4 (decyduje data i godzina wptywu oferty do Urzgdu). Oferty zlolone
lub dorgczone po terminie nie bgd4 brane pod uwagg w konkursie i zostan4 zwr6cone
oferentom bez otwierania (na kopercie musi byi umieszczony adres zwrotny oferenta).
adres podmiotu w
Koperta powinna by6 opisana nastgpuj4co: :@-!
oraz
o dotaciet', r
""narwaz dania".
W jednej kopercie nale?y zloiry(, tylko jedn4 ofertg.
Oferta winna by6 zloilona na formularzu, o kt6rym mowa w niniejszyrn ogloszeniu.

V.

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

L Oferty zostanqrozpatrzone w terminie do dnia 22 marca2)2l r.
2. Wraz z ofertqrealizacji 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,
statut podmiotu skladaj4cego ofertg lub inny wlaSciwy akt wewngtrzny,

b)
c) pelnomocnictwa i upowaznienia do reprezentowania podmiotu, zaci1gania zobowi1zaf
finansowych i dokonywania rozliczeri w tym zakresie, jeSli dana osoba nie jest wskazana
w dokumencie stanowi4cym o podstawie dzialalnoici podmiotu.
Kopie
wymaganych zalqcznik6w, powinny by6 potwierdzone za zgodno66 z oryginalem
3.
(kaada strona wraz z dat4 potwierdzenia) przez osobg uprawnion4 do reprezentowania
podmiotu wystgpuj4cego o dotacjg (czytelny podpis ipieczqtka lub irnienna pieczqtka). Osoby
uprawnione niedysponuj qce pieczqtkami imiennymi winny podpisywai sig pelnym imieniem
i nazwiskiem z zaznaczeniem pelnionej funkcj i.
4. Do konkursu ofert mog4 byi skladane ofeffy, w kt6rych terminy realizacji zadah s4 zgodne
z okreSlonymi w czg6ci I ogloszenia o konkursie terminami realizacji zadania.
5. Burmistrz powoluje komisjg konkursow4, kt6ra dokona otwarcia ofeft, oceny formalnej oraz

6.

oceny merytorycznej.
Ocena formalna obejmuje nastgpuj4ce elernenty:

.
.
.
.
.
'.
,

7.
8.
9.

terminowolc zloienia oferty,
kompletnoS6 wypelnienia wszystkich punkt6w formularza oferty,
prawidlowoSi formularza ofetfi,
z\oLenie oferty przezpodmiot uprawniony,
zgodnoSi przedstawionego terminu realizacji zadania z tenninem wskazanym
w ogtoszeniu,
kompletno66 wymaganych zalqcznik6w,
prawidlowoSi potwierdzonych za zgodnoll zal4cznik6w (oryginal dokurnentu lub
potwierdzenie zgodno6ci z oryginalem, podpis osoby upowa2nionej)
prawidlowoSd opisu koperty.

Braki formalne i nieprawidlowo6ci wskazane mog4 zostai usunigte przez oferenta w czasie
trwania posiedzenia komisji po uprzednim powiadomieniu przez komisjg o koniecznoSci
uzupelnienia ofeffy.
Oferty niespelniaj4ce warunk6w formalnych podlegaj4 odrzuceniu.

Nie ma mozliwo(ci wymiany oferl.
10. Oferfy spelniaj4ce wymogi formalne opiniowane bgdq przez Komisjg Konkursow4 pod
wzglgdem merytorycznym.
ll.Przy rozpatrywaniu ofeft na realizacje poszczeg6lnych zadah bgd4 brane pod uwagg
nastgpuj4ce kryteria:
a) rno2liwo(6 realizacji zadania publicznego przez oferenta,
b) przedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do
jego zakresu rzeczow ego,
c) proponowana jako56 wykonania zadania i kwalifikacje os6b przy udziale kt6rych oferent
bgdzie r ealizow ad zadania publ iczne,

d) wysokoS6
e)

0

planowanego przez oferenta udzialu 6rodk6w finansowych wlasnych lub
Srodk6w pochodz4cych z innych Lr6del na realizacje zadania publicznego, (w przypadku
tego konkursu wklad wlasny nie bgdzie oceniany ze wzglgdu na formg powierzenia
realizacji zadania),
planowany przez oferenta wklad rzeczowy, osobowy, w tym Swiadczenia wolontariuszy
i praca spoleczna czlonk6w,
ocena realizacji zadah publicznych w przypadku oferenta, kt6ry w latach poprzednich
realizowal zlecone zadania publiczne, w tyrn rzetelno6i i terminowold oraz sposobu
rozliczenia Srodk6w otrzymanych na realizacje zadart.

12. WysokoSd przyznanej dotacji moze by6 niZszaniZ wnioskowana w ofercie. W takim przypadku
oferentowi przysluguje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego
zadania or az pr ze dstaw ienia aktualizacji hatmono gramu i ko s zto rysu.
13. Komisja konkursowa opiniuje oferty i proponuje kwoty dotacji na poszczegolne zadania.
14. Komisj a przedklada propozycjg do zatwierdzenia Burmistrzowi.
15. Ostateczn1 decyzjg o przyznaniu i wysokoSci dotacji podejmuje Bunnistrz.
i6. O wynikach konkursu Burmistrz informuje poprzez umieszczenie informacji na stronie
internetowej miasta www.kolo.pl , BIP oraz tablicy ogloszefi.
17, Konkurs ofert zostaje uniewazniony jeieli:
a) nie zlolono 2adnej oferty,
b) Zadna ze zloilonych ofert nie spelnia wymog6w zawaftych w ogloszeniu.

w 2020 r. wydatkowalo w ramach wsp6lpracy z organizacjami pozarz4dowymi
Srodki budZetowe na realizacje zadah publicznych okre6lonych niniejszym regulaminem
konkursowym w l1cznej wysokoSci 153.080,00 zl (wspieranie i upowszechnianie kultury frzycztej,
Gmina Miejska Kolo

wsparcie realizacji zadai 102.200,00 zl, powierzenie realizacji zadah

-

50.880,00 zl),
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