
   Na podstawie  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego              

i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r.,poz.1327  z późn. zm.) 

 

Wójt Gminy Osjaków 

   ul. Targowa 26, 98-320 Osjaków, tel. 043-842 33 91    

  

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej w 2023r. 

 

Cel konkursu 

Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i zlecenie organizacji pozarządowej realizacji zadania 

publicznego w zakresie kultury fizycznej podejmowanego celem zaspakajania potrzeb i 

zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców gminy Osjaków. 

 

I.   Rodzaj zadania: 

Konkurs dotyczy zadania :wspieranie i  upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców 

gminy Osjaków w 2023r. 

 

II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację  przedmiotowego zadania. 

 1. Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej  w 2023 r. przeznacza się 

kwotę w wysokości 84.000,- zł. 

 2. W roku 2022 r. na realizację tego rodzaju zadnia publicznego przeznaczono kwotę w 

wysokości 74.000,- zł. 

 

III. Zasady przyznawania dotacji: 

1. Dotacja zostanie przyznana na organizację działań mających na celu upowszechnianie kultury 

fizycznej wśród mieszkańców gminy Osjaków, w tym dzieci i młodzieży poprzez: prowadzenie 

zajęć treningowych (szkolenia) w zakresie piłki nożnej, udział w rozgrywkach piłki nożnej 

juniorów i seniorów oraz poprawę bazy sportowej w gminie. 

2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są: 

− działające organizacje pozarządowe, 

− podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

3. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu 

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w 

sprawie wzorów  ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań  publicznych  

oraz wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz.2057 z późn..zm.). 

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania: 

 1. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do jego wykonania z 

największą starannością w trybie i na zasadach określonych w umowie. 

2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą realizacji zadania umowy z 

zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu  

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. 

 w sprawie wzorów  ofert i ramowych  wzorów umów  dotyczących realizacji zadań publicznych 

oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r.,poz.2057 

z późn. zm.) 

3. Zlecone przez Gminę Osjaków zadanie (powierzenie realizacji) obejmuje okres: od dnia 

podpisania umowy do dnia 19 grudnia 2023 r. 

4. Oferent powinien wykazać się posiadanymi zasobami kadrowymi  koniecznymi z punktu 



widzenia realizacji zadania. 

5. Warunkiem przekazania dotacji na realizację zadania jest: 

1) zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

2) przed zawarciem umowy Oferent zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 

a)  kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji( 

odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy 

został wydany), 

b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji Oferenta niż wynikający z Krajowego 

Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji oraz w przypadku Oferentów składających 

ofertę wspólną- dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta (ów)- 

pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający możliwość reprezentacji Oferenta (ów) 

przez osoby podpisujące umowę. 

c) kopię aktualnego statutu, 

d) informację o podpisanym rachunku bankowym, na który Organizator konkursu przeleje 

przyznaną dotację – Oferent ( w przypadku wspólnego złożenia oferty jeden z Oferentów) musi 

być właścicielem wskazanego rachunku i zachować jego ważność przez okres realizacji zadania 

objętego umową. 

Powyższe dokumenty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez 

Oferenta za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron 

kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę 

podpisującą ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Oferenta lub 

treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. W przypadku, gdy złożona przez Oferenta 

kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub budziła uzasadnienie wątpliwości Organizator 

konkursu zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 

 

      Niedostarczanie powyższych dokumentów powodować będzie brakiem możliwości podpisania    

      umowy z winy Oferenta. 

 

V. Termin składania ofert: 

Oferty należy składać do dnia 07 kwietnia 2023 r. do godz. 13.00 w sekretariacie Urzędu 

Gminy w Osjakowie w zamkniętych kopertach z adresem zwrotnym oraz dopiskiem „Konkurs 

ofert – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Osjaków w 

2023r.. 

Druki ofert można uzyskać w Urzędzie Gminy w Osjakowie, pok. Nr 10 oraz na stronie 

internetowej www.osjakow.bip.net.pl 

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty. 

1. Wybór ofert nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od upływu terminu ich składania. 

2. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną 

odrzucone z przyczyn formalnych. 

3. Przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria (zgodnie z kartą oceny projektu): 

 a) zawartość merytoryczna oferty, 

b) posiadanie kadry z odpowiednimi kwalifikacjami, 

c) doświadczenie w realizacji podobnych zadań w latach poprzednich, 

d) ocena realizacji zadań i rozliczenie się podmiotu w okresie poprzednim z otrzymanych 

środków finansowych (jeżeli wnioskodawca realizował tego typu zadanie). 

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu ofert udziela:  Anna Kostrzewa –  inspektor ds. 

księgowości Urzędu Gminy w Osjakowie w godzinach 8.00-15.00,  tel. 043-842 33 91 wew. 25. 

 

Osjaków, dnia 17 marca 2023r. 


