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wÓjt Gminy Dobrzeri Wielki
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016z

RozwÓj i upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania -
popularyzacia matematyki wśrÓd dzieci i młodzieży

1. WysokośÓ planowanych środkÓw narea|izację zadania: 47 000'- zt'.
2. Termin realizacjizadania: częrwiec. sierpię 2016 rok
3. Beneficjęnci: mieszkaricy Gminy Dobrzeri Wielki
4. Wysoko śÓ przyznanej dotacji w 201 5 r.: 34 000,. zł.

Zasady pryznania dotacj i:
l. Z\ęcenię zadania i udzielenię dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem

przepisÓw ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działa|ności pozytku publicznego i o
wolontariacie (t,s. Dz, U. z 2014 r. poz. 1 t 18 z p6żn. zm.).

Termin składania ofert:
1. W konkursie mogąbtać udział' podmioty okreŚlone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia}4

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z
2014 r. poz. 1 1 18 z pÓźn. zm,).

2. Podmioty uprawnione do udziałv w postępowaniu konkursowym składają pisemne
oferty rcalizacji zadania wg wzoru określonego w tozpotzqdzeniu Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty rcalizacji
zadania publicznogo, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z20ll r. Nr 6, poz.25).

3. oferta musi być podpisana i opieczętowana przęz oferenta.
4, Do ofęrty naleŻy dołączyÓ:

1) aktualny odpis z rejestru lub ewidencji
2) aktualny statut lub inny dokumerrt, zawierEący zakres działalności podmiotu

oraz osoby uprawnione do reprezentacji
5. oferty na\eŻy składać w sekretariacię Urzędu Gminy Dobrzeri Więlki

ul. Namysłowska 44 w kopercie z dopiskiem ',otwarty konkurs ofert . nauka'' w
nieprzekr acza\nymtęrminię 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu.

6. oferty złoŻonę na innych drukach, niekompletne lub zł,oŻonę po terminie zostanq
odrzuconę Z przyczyn formalnych.

Termino tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
1. WybÓr najkorzystniejszej oferty następi w ciągu 30 dni od

składania ofert.
2, Komisja powołanaptzęz WÓjta dokona anallizy zł,oŻonych ofęrt

do zatwi er dzęnia swoj a propozycj ę.
3. Zatwierdzęnie oferty jest podstawę do zawarcia umowy

otrzymartie dotacji w terminie uzgodnionymprzez strony.
4, WybÓr oferty nastąpi w oparciu o następuj4ce kryteria :

1) wartość merytoryczną,
2) koszt realizacji zadania,

na wvkonanie zadania i

3 ) posiadanie odpowiedniego doświad czenia otaz potencj ału kadrowogo,
4) zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źrÓdłowymi,
5) osi4gnięcia i doświadczęnie oferenta w realizacji proponowanego projektu,
6) dotychczasowa wspÓtpraca Z saffLorządem.

P o stan ow ien iarko r{c ow e :
1. o wyborze ofert i wysokości przyznanej dotacji oferęnci zostanq powiadomięni

pisemnie.
2, Gmina zastrzega sobie mozliwośÓ zamknięcia konkursubez wyboru oferty.
3. Dodatkowych informacji na temat warunkÓw i mozliwości uzyskania dotacji udziela

ostatecznego termtnu
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Skarbnik Gminv.


