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oGŁAsZA oTWARTY KoNKURS oFERT NA REALIZACJEć z,łoa.Ń PUBLICZNYCH

w zAKREsTE KULTURy FIZYCZNEJ I sPoRTu w 2A21 RoKU.

Do otwartego konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące

działaLność pozytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwiętnia2003 r. o działa|ności pozytku
publicznego i o wolontariacie (t1. Dz. U. z 2020 t. poz. Ia57 z póżn. zm.).

I. Rodzaj zadaniapublicznego 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 rekreacyjny.
2. Termin realizacjtzadatia od I marca do 3L grudnia 2021r.

3. Wysokość środków przeznalzonych przez Gminę Fałków ta rea|izację zadania w 202I r. _

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

fę zgłoszonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza w trybie otwartego konkursu
przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działatności pożytku publicznego i wolontariacie.
'Wybranemu podmiotowi, po podpisaniu umowy, zostanie udzielona dotacja.

III.Termin i miejsce składania ofert:
oferty ta|ezy składaó w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,otwarty konkurs ofert na rcalizac1ę
zadan publicznych w zakresie kultury flzycztej i sportu w 2020 roku" do dnia 17 lutego 2021 r.
do godz. l.5Ls osobiście lub za pośrednictwem poczry (wazna data wpływu) w Urzędzie Gminy
Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26 -260 Fałków, pokój Nr 110.

IV. Sposób przygotowania oferty:
oferta konkursowa powinna byó sporządzona na druku określonym w załączniku nr 1 do
Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pozytku Publicznego z dnia24 paździemlka
2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadah
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zaduh (Dz. U. poz. 2057). oferta musi
obejmowaó całość zadania.
l. Dopuszcza się składanie ofert wspólnych.
f . W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niz

wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru do ofeny na|ezy dotączyc
dokument potwierdzający upowaznienia do działania w imieniu oferenta(ów).

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1. otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 18 lutego r. o godz. 10m w siędzibie tut. Urzędu.

Podstawowe kryteria stosowane przy rozpatrzeniu ofert określa art. 15 ustawy z dnta f4 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. oferty sporządzone wadliwię bądz niekompletne co do wymaganęgo zestawu dokumentów lub
informacji mogą być uzupełnione w ciągu 48 godzin, O dostrzezonych brakach formalnych
Gmina zawiadamia podmiot w sposób dla niego najbardziej dogodny. oferty nie uzupełnione w
wyznaczonym terminie nie mogą być rozpatrwvane zewzgLędów formalnych.

Yl.Zadania tego samego rodzaju zrealŁowane w 202a r. oraz koszty ich realizacji
z uwzględnieniem wysokoŚci dotacji:
1. Zadanie pn. '' Upowszechnianie kultury ftzycznej wśród mieszkańców Gminy Fałków poprzęz

prowadzenie wszelkich form aktywności ftzycznej realizowanych w sposób dorażny i cykliczny
oraz orgarŁizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowo.rekreacyjnych
* sport masowy i rekreacyjny"

- koszt zadania:50788,91 zł' ; udzielona dotacja - 47288,9I zł
.Szczegółowe informacje doĘczące konkursu można uryskać w Urzędzie G,piny w Fałkowie
Tel. 044 787 3535. {s

Fałków, 25.0I.202I t, . 
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