
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2020 

Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski 

z dnia 20 lutego 2020 roku 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 

 

 

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy 

Rzepiennik Strzyżewski 

 

 

I.  Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację 

zadania                w 2020 roku: 

 

1. Upowszechnianie kultury muzycznej i artystycznej Gminy Rzepiennik Strzyżewski. 

 

Konkurs dotyczy realizacji zadania w zakresie kultury muzycznej i artystycznej poprzez: 

• rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw działań sprzyjających artystycznemu                            

i osobowościowemu rozwojowi dzieci i młodzieży 

• upowszechnienie edukacji i kultury muzycznej 

• nauka gry na instrumentach muzycznych poprzez zajęcia prowadzone przez  

instruktorów 

• promowanie osiągnięć dzieci i młodzieży 

• wspieranie artystów w szeroko pojętej działalności artystycznej, muzycznej. 

 

2. Celem realizacji zadania jest zapewnienie możliwości udziału co najmniej 25 osób w 

zajęciach  prowadzonych przez wykwalifikowanego instruktora. 

 

3. Na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę łącznej wysokości – 30 000,00 zł. 

 

II. Zasady przyznania dotacji. 

 

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie                   

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 

2019 r. poz. 688 z późn. zm) 

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnie ze wzorem określonym                    

w załączniku do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku 

publicznego                  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów i ramowych 

wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z 

wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) 

3. Podmiotami uprawnionymi do  złożenia ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, prowadzące działalność statutową w dziedzinie 

objętej konkursem i zamierzające realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy 

Rzepiennik Strzyżewski. 

4. Dotacja na realizację zadania zostanie przyzna podmiotowi wyłonionemu w otwartym 

konkursie ofert. 

5. W otwartym konkursie ofert może wybrana zostać więcej niż jedna oferta. 

6. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem 

dotacji na finansowanie realizacji zadania. 



7. Powierzenie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji nastąpi po podpisaniu 

stosownej umowy na powierzenie realizacji zadania z wyłonionym oferentem. 

8. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. W takim 

przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmieszczanienia zakresu 

rzeczowego zadania lub wycofania swojej oferty. 

9. Dopuszcza się dokonanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów 

określonych w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcie uznaje się za zgodne                          

z umową gdy dana pozycja kosztorysu nie wzrosła więcej niż 15 %. 

10. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

 

III. Termin i warunki realizacji zadania. 

 

1. Zadanie powinno być wykonane do 31 grudnia 2020 roku 

2. Zadanie powinno być zrealizowane z największą starannością, zgodnie z obowiązującymi 

standardami oraz zawartą umową. 

3. Zakres i warunki wykonania zadania publicznego określi umowa o powierzenie realizacji 

zadania publicznego, która wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważność. 

4. Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski może kontrolować realizację zadania zgodnie z art.17 

ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalność pożytku publicznego  i wolontariacie (tj. 

Dz. U.  z 2019 r. poz.688). 

5. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego należy sporządzić w terminie 30 

dni od dnia zakończenia realizacji zadania. Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski może 

wezwać do złożenia sprawozdania częściowego z wykonania zadania publicznego. 

Sprawozdanie należy sporządzić  zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do 

rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 

października 2018 r. w sprawie wzorów i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji 

zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. Poz. 

2057) 

6. Podmiot zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania 

publicznego przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku , w którym podmiot 

zrealizował zadanie publiczne 

7. Podmiot zobowiązuje się do informowania o finansowaniu zadania ze środków Gminy 

Rzepiennik Strzyżewski. Informacji na ten cel powinna znaleźć się we wszystkich 

materiałach, publikacjach, informacji dla mediów, ogłoszeniach oraz  wystąpieniach 

publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego. 

 

IV. Termin i warunki składania ofert. 

 

1. Termin składania ofert upływa 12 marca 2020 roku o godz 15:30. 

2. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli. 

3. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, w których termin realizacji jest zgodny                                  

z określonym w ogłoszeniu. 

4. Oferty po złożonym terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu do 

Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski. 

5. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osoby 

podpisujące ofertę. 

6. Za poprawność i kompletność oferty, termin i sposób, i miejsce jej złożenia odpowiada 

oferent. 

7. Złożenie oferty do niniejszego konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem 

zapoznania się z treścią ogłoszenia konkursowego.         



                                                                           

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty. 

1. Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski powołuje komisję konkursową w celu opiniowania 

złożonych ofert. 

2. W konkursie nie biorą udziału, oferty które złożone zostały po upływie wyznaczonego 

terminu. 

3. Komisja konkursowa ocenia złożone oferty pod względem formalnym oraz 

merytorycznym. 

4. Listę ocenianych ofert wraz z propozycją wysokości dotacji komisja konkursowa 

przedstawia Wójtowi Gminy, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyznania 

dotacji. Od powyższej decyzji nie przysługuje odwołanie. 

5. Zarządzenie Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski o przyznaniu dotacji jest podstawą 

do zawarcia umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego i otrzymania dotacji w 

terminie ustalonym przez strony. 

6. Za ofertę spełniając wymagania formalne uznaje się ofertę: 

1) złożoną w terminie określonym w ogłoszeniu 

2) złożona  na właściwym formularzu 

3) złożona przez podmiot uprawniony do reprezentowania oferenta, 

4) podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. 

7. Oferty podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych. 

8. Wykaz wszystkich złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert, wraz z 

informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełniania braków formalnych 

podlega zamieszczeniu na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik 

Strzyżewski oraz Biuletynie Informacji Publicznej. 

9. Brak formalne oferenci mogą uzupełniać w terminie 7 dni kalendarzowych od daty  

opublikowania wykazu. 

10. W przypadku nie usunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie, oferta 

zostanie    odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości ponownego 

uzupełnienia. 

11. Przy wyborze oferty stosowane będą następujące kryteria: 

1) zgodność merytoryczna z wymogami ogłoszonymi w konkursie 

2) możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednia bazę materialną, lokalową,  sprzęt 

potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby kadrowe oraz  doświadczenie w 

realizacji zadań objętych konkurent 

3)  proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których  

 zadanie będzie realizowane, 

4) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego 

 zadania 

5) analiza i ocena realizacji zleconych zadań w latach poprzednich, biorąc pod uwagę 

 rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczania się z otrzymanej dotacji (jeżeli 

 zadanie było przez dany podmiot realizowane) 

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 marca 2020 roku 

11. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty/ 

ofert w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy 

Rzepiennik Strzyżewski oraz na stronie internetowej Urzędu. 

12. Warunkiem zawarcia umowy na realizację przedsięwzięcia jest wskazanie rachunku 

bankowego dla przyjęcia dotacji, a w przypadku przyznania dotacji innej niż 

wnioskowana – także korekta kosztorysu projektu dostarczona w ciągu 7 dni 

kalendarzowych od daty ogłoszenia wyników konkursu. 

 



 

VI. Wysokość środków finansowych przekazanych w 2019 roku na realizację zadań 

publicznych w gminie Rzepiennik Strzyżewski. 

 

W 2019 roku na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury muzycznej                      

i artystycznej przeznaczono kwotę – 50 000,00 zł 

 

 

 

 

 

 

VII. Postanowienia końcowe. 

 

1. Z dotacji nie można finansować wydatków zaciągniętych i poniesionych przed datą zawarcia 

umowy o powierzenie realizacji zadania. 

2. Dodatkowych informacji o konkursie udziela pracownik Urzędu Gminy Rzepiennik 

Strzyżewski  – pod numerem telefonu 146535510 oraz za pomocą poczty elektronicznej na 

adres:  obronacywilna@rzepiennik.pl. 
 


