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6GŁASZA 6TryARTY KSNKURS oFERT NA REAL|ZACJĄ z.ł.la'Ń PUBLICZNYCH

w ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2018 ROKU.

Do otwartego konkursu mogą przystąpió organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące

działalność pozytku publicznego * ,o,'ńieniu ustawy z 24 k.więtnia fO03 r. o dziaŁalności pożytku

publicznego i wolontariacie (tj. Dz.IJ. z2016 r. poz, I8I7 póżn,zm.)

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

poprzez prowadzenie wszelkich form aktywności fizycznej realizowanych w sposób

łoiazny i cykliczny oraz org^nizacjęlub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach

sportowo-rekreacyjnych - sport masowy i rekreacyjny'
2. Termin reairizacii zadania do 31 grudnia 2018 roku'

3. Wysokość środkow przęZnaczonych ptzez Gminę Fałków na rcalizację zadania w 2018 r. _

50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt Ęsięcy zł)

lI. Zasady przyzn^wania dotacji
Zę ,głós'ónyct' ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza w trybie otwartego konkursu

przepńwadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Wybranemu podiriotowi, po podpisaniu umowy, zostanie udzielona dotacja.

III.Termin i miejsce składania ofert:
ofeńy na1eŻy składac w zamkniętych kopert ach z dopiskiem ',otwarty 

konkurs oferl na realizację

zadanpublicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu na2OI8 rok" do dnia 26 stycznia 20i8 r.

do eoj,. l2@ osobiście lub za pośrednictwem poczty (waŻna data stempla pocztowego) w Urzędzie

Gm1ny Fałków, ul. ZamkowaIA,26 -260 Fałków, pokój Nr 110.

IV. Sposób przygotowania oferĘ:
oferta konkursowa powinnabyó sporządzona na druku określonego w Rozporządzeniu Ministra

Rodziny, Pracy i rolityki Społecznej z dnia 17 sierpnia fOI6 r. w sprawie wzorów ofęrt i ramowych

wzorów umów dotyczących rea|tzacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania

tychzadail. (Dz. U' poz. 1300). oferta musi obejmowaó całość, zadaria'
1. Dopuszcza się składanie ofęń wspólnych. 

.

2. W przypadku wyboru innego sposobu rcprezentacji podmiotow składających ofertę wspólną niż
*ynir.ują.y z ńajowego Rejestru Sądowego" lub innego rejestru do oferty na|eŻy doł4czyć

dokument potwierdzający upoważnięnia do działania w imieniu oferenta(ów).

v. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1. otwarcie iroipatrzenie ofert 

"u'tąpi 
w dniu 26 stycinia 2018 r. o godz, 13@ w siedzibie tut.

Urzędu. Podstawowe kryteria stosowane przy rozpatrzeniu ofert określa art. 15 ustawy

z dnta24 kwietnia2003 r' o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U, z2016
r. poz' I8I7 póżn.Zm.).

2. oferty ,po,,Ąd,one wadliwie bądŹ niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub

informaóji mogą być uzupełnione w ci4gu 48 godzin. o dostrzezonych brakach formalnych

Gmina zawiadimia podmiót w sposób dla niego najbardziej dogodny. oferty nie uzupełnionę w

wznaczo1ym terminie nie mogą byc rozpatrYwane zewzględow formalnych.

VI. Zadania tego sam€go rodzaju zrea|izowane w 2017 r. oraz koszĘ ich realizacji

z uwzględnieniem wysokości dotacji:
zaainte pn. '' 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 sportowo-rekreacyjnych _ sport

masowy i rekreacyjny"
- koszt zadanla:53 200 zł';udzidrona dotacja - 50 000 zł

Szczegółowe informacje doĘczące konkursu można uryskać w Urzędzie Gminy w Fałkowie
Tel.044 787 3535.

Fałkow.04.01.20i8 r.


