
Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Wójta Gminy Włodowice

 Nr 253/2013 z dnia 27.03.2013r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Gminy w 2013 roku 

I. Rodzaj  zadania:
- „Organizowanie spotkań związanych z wydarzeniami historycznymi, świętami 

okolicznościowymi,  organizowanie wyjazdów z elementami edukacji historycznej, krzewienie 
tradycji kultury polskiej, poznawanie i propagowanie tradycji narodowej, lokalnej”.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 5.500,00 zł 
(słownie: pięć tysięcy pięćset złotych ).      

III. Zasady przyznawania  dotacji  określa :
• Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 
z późn. zm.)
• Program Współpracy Gminy Włodowice w 2013 roku z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, 
o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Uchwała Rady Gminy Włodowice Nr 166/XXII/2012 z dnia 04.12.2012r.) 

IV. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Termin: od chwili podpisania umowy do 13.12.2013r.
2. Przyznane środki finansowe zostaną przekazane na rachunek bankowy organizacji, po  podpisaniu umowy 
( zgodnie  z  załącznikiem Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15  grudnia 
2010 roku w sprawie wzoru  oferty  i  ramowego  wzoru  umowy  dotyczących  realizacji  zadania  publicznego 
oraz  wzoru  sprawozdania z wykonania  tego  zadania ( Dz.U. z 2011 roku Nr 6, poz.25).
3. Warunkiem przyznania dotacji jest realizacja zadania na terenie Gminy Włodowice.
4. Podmioty ubiegające się o dotację składają ofertę wg wzoru załącznika  Nr 1 do Rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15  grudnia  2010 roku w sprawie wzoru  oferty  i  ramowego 
wzoru  umowy  dotyczących  realizacji  zadania  publicznego  oraz  wzoru  sprawozdania z wykonania  tego 
zadania ( Dz.U. z 2011 roku Nr 6, poz.25 ).
5. Formularze oferty oraz bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Włodowice pod 
nr tel. 34 3153001 wew.110.
6. Do oferty  należy  dołączyć:
a) załączniki  wymienione  we  wzorze  oferty;
b)sprawozdanie merytoryczne i finansowe z  poprzedniego  roku;
c) statut;
d) dokumenty  świadczące o doświadczeniu w realizacji  zadań  podobnego  rodzaju;
Dokumenty  wymienione  w  pkt b i c  powinny  być  przedłożone  w  kopiach  poświadczonych  za  zgodność 
z  oryginałem  przez  osoby  upoważnione  do  reprezentacji  podmiotu.
7.Wójt Gminy nie przewiduje możliwości uzupełniania ofert.
8. Szczegółowe  warunki  realizacji  zadania  określa  Program Współpracy Gminy Włodowice w 2013 roku 
z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami,o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Uchwała Rady Gminy Włodowice Nr 166/XXII/2012 
z dnia 04.12.2012r.)

V. Termin składania ofert:
1. Wymagany termin składania ofert upływa dnia : 17.04.2013r. do godz. 15.00
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć w zapieczętowanej kopercie osobiście 
lub  za pośrednictwem poczty na adres:
         Urząd Gminy Włodowice 
         ul. Krakowska 26,42-421 Włodowice         



3.  Na kopercie należy umieścić napis: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania   publicznego 
w zakresie  podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Gminy w 2013 roku”
4. Oferty dostarczone w inny sposób lub na inny adres nie będą brały udziału w konkursie.           
Oferty  złożone  na  niewłaściwych  drukach, niekompletne  lub  złożone  po  terminie ( liczy  się  data 
wpływu  do  Urzędu  Gminy Włodowice ) zostaną  odrzucone z przyczyn  formalnych.
5. Oferty nie spełniające warunków formalnych podlegają odrzuceniu.
6. Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy 
Włodowice.
7. Oferty złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
8.  W przypadku  przyznania  dotacji  w wysokości  innej  niż  wnioskowana,  podmiot  ubiegający się 
o dotację dokona stosownej korekty kosztorysu projektu w terminie ustalonym przez Wójta.
9. Zastrzega się powierzenie realizacji zadania lub jego części więcej niż jednemu podmiotowi.
10.Komisja proponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu, 
w zależności od ilości uzyskanych punktów, zakresu zadania objętego ofertą oraz kalkulacji kosztów 
jego realizacji.
11. Wójt Gminy Włodowice dokonuje wyboru oferty lub ofert z jednoczesnym określeniem kwoty 
na zadanie.
11. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu, nie przysługuje odwołanie.
12.Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

VI. 1. Otwarcie, rozpatrzenie ofert i wybór najkorzystniejszej  oferty nastąpi w terminie 
do  dnia: 24.04.2013r.
2.  Komisja powołana przez Wójta Gminy Włodowice przy wyborze najkorzystniejszej oferty  
sprawdza:
      -      zgodność projektu z zadaniami gminy ( 0-10pkt );

− wysokość wkładu  własnego w realizację  zadania ( 0-10pkt );
− dotychczasowe  doświadczenie  oferenta  w realizacji  zadań  podobnego  rodzaju ( 0-5pkt );
− zakładane  cele  realizacji  zadania ( 0-10pkt );

Wymagana  minimalna  średnia  liczba  punktów  uprawniająca  do  wyboru  oferty  wynosi 25 pkt 
( przy maksimum 35 pkt ).

VII.W roku 2012 Gmina Włodowice nie realizowała zdania publicznego w sferze :Podtrzymywanie 
i  upowszechnianie  tradycji  narodowej,  pielęgnowanie  polskości  oraz  rozwoju  świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

VIII. 1.  Po  wyborze  najkorzystniejszej oferty, w ciągu 10 dni, nastąpi podpisanie umowy.
2.   Wzór umowy określa załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy  i Polityki  Społecznej 
z dnia 15  grudnia  2010 roku w sprawie wzoru  oferty  i  ramowego  wzoru  umowy  dotyczących 
realizacji  zadania  publicznego  oraz  wzoru  sprawozdania z wykonania  tego  zadania  ( Dz.U. 
z 2011 roku Nr 6, poz.25 ).
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