Burmistrz Miasta Lubawa
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
„Organizacja Lubawskiego Rajdu Samochodowego”
W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
RODZAJ ZADANIA:
„Organizacja Lubawskiego Rajdu Samochodowego”
• wielkość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2016 - 5 000 zł
• wielkość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2015 - 0 zł
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 30.05.2016 r. – 31.07.2016 r.
WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:
a) umowa w formie pisemnej
b) zadanie powinno być wykonane z należytą starannością, przyjętymi standardami oraz zgodnie z
postanowieniami zawartymi w umowie
c) zleceniobiorca zobowiązany będzie do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowoksięgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.), w sposób
umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
d) pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników zadania ponosi zleceniobiorca, który
zobowiązany będzie do ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERT:
Wybór ofert nastąpi w szczególności w oparciu o:
a) celowość ofert,
b) zakres rzeczowy zadania,
c) wysokość wkładu własnego przeznaczonego na realizację zdania,
d) posiadany przez wnioskodawcę potencjał ludzki, rzeczowy i ekonomiczny niezbędny do wykonania
zadania, a zwłaszcza wykwalifikowaną kadrę zapewniającą profesjonalną realizację zadania,
e) osiągnięcia i doświadczenia w realizacji zajęć tego samego typu i rodzaju,
f) ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę,
g) ocenę przedstawionej kalkulacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
h) harmonogram zadania.
WYMAGANA DOKUMENTACJA:
1. Oferta przygotowana zgodnie ze wzorem określonym w zał. nr 1 do Rozporządzenia MGPiPS z dnia 15
grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).
2. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
3. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż
wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający
upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).
4. Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu
terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym.
TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 20.05.2016 r. do godz.15.00
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Otwarty konkurs ofert – Lubawski Rajd
Samochodowy” w sekretariacie Urzędu Miasta w Lubawie ul. Rzepnikowskiego 9a.
WYBÓR OFERT NASTĄPI DNIA 25.05.2016 r.
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta w Lubawie w godzinach 9.00-15.00 - pok. Nr 7.
Informacje o konkursie wywieszono na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta, zamieszczono w Biuletynie Informacji

Publicznej, oraz na stronie internetowej miasta (www.lubawa.pl)
Podstawę prawną udzielenia dotacji stanowi ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz. U. Z 2016 r., poz. 239, z późn. zm.) oraz uchwały nr XIII/101/2015 Rady Miasta
Lubawa z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Lubawa na 2016 rok
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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