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OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
 

Wójt Gminy Nadarzyn 
ogłasza 

otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Nadarzyn w 2016 r. oraz zaprasza podmioty do 

składania ofert. 
 

Rodzaj zadania i wysokości środków przeznaczonych na wsparcie: 
Zadanie: w zakresie piłki nożnej, tenisa stołowego sekcji żeńskiej i męskiej, biegów przełajowych, 
brydża, koszykówki, siatkówki i sportów walki 1. 150. 000,00 zł. 
 
Zasady przyznawania dotacji: 
Zasady przyznawania dotacji na wspieranie zadań publicznych określa ustawa z dnia  
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
Terminy i warunki realizacji zadania: 

1. Zadanie ma być realizowane od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2016 roku. 
2. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa 

zawarta z oferentem (oferentami) wybranym (wybranymi) w drodze konkursu. 
 
Postępowanie konkursowe: 
Odbywać będzie się przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.). 
Termin i procedura składania ofert: 

1. Pisemne oferty, wyłącznie na formularzach stanowiących załącznik Nr 1  
do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.  
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy … (Dz. U. 2011 Nr 6, poz.25), należy złożyć 
w zapieczętowanej kopercie, pocztą lub osobiście do dnia 31 grudnia 2015 roku do godz. 
15.00 w kancelarii Urzędu Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, pokój 100 – parter. 

2. Do oferty należy dołączyć: kopię statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem, opatrzoną 
aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważni onej do składania oświadczeń woli w 
imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu, aktualny wydruk  
z Centralnej Ewidencji i Informacji no Działalności Gospodarczej lub odpis rejestru  
np. z organizacji (podmiotu) za ostatni rok oraz sprawozdania merytorycznego  
i finansowego za ostatni zamknięty rok – potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

3. Na kopercie należy umieścić następujące informacje: pełną nazwę wnioskodawcy i jego 
adres, tytuł zadania, adnotację „nie otwierać przed posiedzeniem komisji z otwarciem  ofert”. 

4. Oferta nadesłana w inny sposób niż wskazany w ust. 1 (np. faksem lub pocztą elektroniczną) 
lub dostarczona na inny adres nie będzie brała udziału w konkursie. Oferty złożone po 
upływie terminu podanego w warunkach konkursu (niezależnie od daty stempla pocztowego) 
zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie. 



5. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną dokumentacją pozostają w aktach 
Urzędu Gminy i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy ani w trakcie 
trwania konkursu, ani po jego zakończeniu. 

Termin otwarcia ofert i kryteria stosowne przy dokonywaniu wyboru oferty: 
1. Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od daty 

terminu składania ofert. 
2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana 

Zarządzeniem Wójta Gminy Nadarzyn, sporządzając pisemny protokół oraz kwalifikując 
złożone oferty do otrzymania dotacji. Ocena ma również miejsce wówczas, gdy w wyniku 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert złożona jest tylko jedna oferta. 

3. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się: 
Kryteria formalne: 

1. Ocena terminowości złożenia oferty. 
2. Ocena kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji. 
3. Ocena zgodności oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu. 
4. Ocena, czy oferent jest organizacją pozarządową, której celem statutowym jest 

prowadzenie działalności w zakresie zadania określonego w konkursie ofert. 
              Kryteria merytoryczne: 

1. Ocena możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę, w szczególności: 
a) Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania określonym w ogłoszeniu, 
b) Możliwość wykonania zaplanowanych działań w przewidzianym czasie i przy 

zaplanowanych kosztach. 
2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizowanego zadania, w tym: 

a) Wysokość udziału środków własnych lub środków pochodzących z innych 
źródeł – co najmniej 10% całości zadania, 

b) Struktura wydatków. 
3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale 

których zadanie będzie realizowane, w szczególności: 
a) Czy oferent dysponuje odpowiednio wyszkoloną kadrą do realizacji zadania, 
b) Czy oferent posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania 

będącego przedmiotem konkursu. 
 
Wyniki konkursu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nadarzyn, ul. 
Mszczonowska 24. 
 
 
 
 
 
Wysokość środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania 
tego samego rodzaju wynosiła: 
 

1. W 2014 r. – zadanie 1 – 1. 138. 000 PLN; zadanie 2 – 50. 000 PLN. 
2. W 2015 r. – zadanie 1 -  1. 150 . 000 PLN;  

 
 
 

Z up. Wójta Gminy Nadarzyn 
      (-) Tomasz Muchalski 


