
Wo.rr Gvrrxy Fl.ł-xow
oGŁAsZA oTwARTY KoNKURs oFERT NA REALIaACJĘ z,ł.o,ł.Ń PIJBLIczNYCH

w zAKREsTE KULTURy FrzyczNEJ r sPoRTv w 2020 RoKU.

Do otwartego konkursu mogą przystąpic organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące
dziil'aklośÓ poż1.tku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia24kwietniaf)}3 r. o dziata|ności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.1.Dz.U. z2019 r. poz.688 zpóźn. zm.).

I. Rodzaj zadania publicznego i termin realizacji:
1. Nazwa zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Fałków

poprzez prowadzenie wszelkich form aktywności fizycznej realizowanych w sposób
doraźny i cykliczny oraz organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach
- sport masowy i rekrearyjny.

2. Termin reahzacjt zadania: do 31 grudnia 2020 roku.

3. Wysokośó środków ptzeznaczonych przez Gminę Fałków na rea|izację zadania w 2020 r. _

50 000'00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł)
II. Zasady przyznawania dotacji:

Ze zgł'oszonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza w trybie otwartego konkursu
przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działa|ności pożytku publicznego i wolontariacie.
Wybranemu podmiotowi, po podpisaniu umowy, zostanie udzielona dotacja.

III.Termin i miejsce składania ofert:
ofeity na|eŻy składaó w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,otwarty koŃurs ofert na rea|lzację
zadanpublicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku" do dnia 3I styczniaf)2) r.

do godz. 12@ osobiŚcie lub za pośrednictwem poczty (waina data stempla pocŹowego) w lJrzędzie
Gminy Fałków, ul. Zamkowa |A,26 -f60Fałków, pokój Nr 110.

IV. Sposób prrygotowania oferty:
oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku określonym w załączniku nr 1 do
RozporządzeniaPrzewodniczącego Komitetu do spraw Poiytku Publicznego z dniaf4 puidzierntka
2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących rea|izacji zadai
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadan (Dz. U. poz, 2057). oferta musi
obejmowaó całośó zadania'
1. Dopuszcza się składanie ofert wspólnych.
2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niz

wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru do oferty na|eŻy dołączyć,
dokument potwierdzaj ący upowaŻnienia do działanta w imieniu oferenta(ów).

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1. otwarcie irozpatrzenie ofert naśtąpi w dniu 31 stycznia 2020 r. o godz. 13@ w siedzibię tut.

Urzędu. Podstawowe kryteria stosowane przy rozpatrzeniu ofert okreŚla art. 15 ugiawy
z dnia 24 kwietnta f003 r, o działalności poiytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U.
z 2019 r. poz. 688 zpoźn. zm'),

2, oferty sporządzone wadliwie bądŹ niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub
informacji mogą byÓ uzupełnione w ciągu 48 godzin. o dostrzeżzonych brakach formalnych
Gmina zawiadamia podmiot w sposób dla niego najbardziej dogodny. oferty nie uzupełnione w

Wznaczonym terminie nie mogą byi rozpatrywanę ze względów formalnych.
YLZadania tego samego rodzaju zrealizowane w 2019 r. oraz koszty ich realizacji

z uwzględnieniem wysokości dotacji:
1. Zadanie pn. '' (Jpowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Fałków poprzez

prowadzenię wszelkich form aktywności ftzycznej realizowanych w sposób doruźny i cykliczny
orz organizację lub uczestniczenie w imprezach, za.wodach i zajęciach sportowo-rekreacyjnych

- sport masowy i rekreacyjny"

-koszt zadanta:54 000 zł.;udzie\onadotacja_ 50 000 zł
f . Zadanie pn. ,,lJpowszechnianie sportu wśród dzieci z terenu Gminy Fałków

zajęć szko|eniowych zpiłki nożnej orazuczestnictwo w rozgrywkach wojewódzkich
- koszt zadalia..8500 zŁ; udzielona dotacja 8500 zł

Szczegółowe informacje doĘczące konkursu można uzyskać w (Jrzędzie Gminy
Tel.044 787 3535.
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