
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT  

 

Wójt Gminy M ęcinka 

ogłasza otwarty konkurs ofert 

na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w  2016 roku. 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o  wolontariacie (tj.  Dz. 
U. z  2014, poz. 1118 z późn. zm. ) ogłaszam konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu.  
I.       Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie jego realizacji:  
Organizacja przygotowań i udział w lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych w piłce noŜnej na 
terenie miejscowości Chełmiec, Męcinka, Piotrowice i Sichów wraz z utrzymaniem bazy sportowej poprzez :  
- organizowanie zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, 
- udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego,  
- prowadzenie szkolenia i   zajęć treningowych. 
Na realizację zadania: Organizacja przygotowań i udział w lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych w 
piłce noŜnej wraz z utrzymaniem bazy sportowej na terenie miejscowości, przeznacza się kwoty:  
Chełmiec – 11.000 zł; Męcinka –24.000 zł; Piotrowice – 22.000 zł; Sichów – 11.000 zł;  
  
II.        Warunki realizacji zadania:  
Szkoleniem sportowym powinny być objęte przede wszystkim dzieci i młodzieŜ zamieszkała na terenie gminy Męcinka. 
Podmioty realizujące zadanie powinny zapewnić wszystkim uczestnikom dostęp do odpowiedniej bazy treningowej i sprzętu, 
bezpieczne warunki uczestnictwa. Osoby bezpośrednio realizujące zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, 
określone odrębnymi przepisami. Szkolenie powinno mieć charakter stały.  
III.     Termin realizacja zadania: od 1 marca 2016 roku do 15 grudnia 2016 r.  
IV.     Termin składania ofert: 

1. Oferty naleŜy składać do 12 lutego 2016 r. za pośrednictwem poczty w zaklejonych kopertach z dopiskiem 
„Konkurs ofert – sport” na adres – Urząd Gminy Męcinka, Męcinka 11, 59-424 Męcinka  lub w sekretariacie 
Urzędu Gminy Męcinka, Męcinka 11, pokój nr 11 (I piętro), w godzinach od 8.00 do 15.00. 

2. Oferty, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 
2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania( Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) , w formie pisemnej wraz z wymaganymi 
załącznikami*, naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie,  pod rygorem niewaŜności. Wzór oferty  dostępny jest na 
stronie internetowej: http://www.bip.mecinka.pl  -  zakładka organizacje pozarządowe oraz w sekretariacie urzędu 
– pokój nr 11 ( I piętro).  

3. Oferty złoŜone po terminie nie będą rozpatrywane.  
4. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.  

V.      Tryb wyboru oferty :  
1. Wyboru  ofert dokona wójt gminy.  
2. Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne i złoŜone w terminie określonym w ogłoszeniu wraz ze wszystkimi 

załącznikami wymienionymi w formularzu oferty. 
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Męcinka,  na stronie internetowej 

www.mecinka.pl i w biuletynie informacji publicznej http://www.bip.mecinka.pl  zakładka organizacje 
pozarządowe.  

4. Informacja o nie przyznaniu dotacji wraz z uzasadnieniem przesłana będzie wnioskodawcom pisemnie.  
VI.      Kryteria wyboru ofert:  

1. Spełnienie wymogów formalnych.  
2. Merytoryczna wartość oferty.  
3. MoŜliwość realizacji zadania przez podmiot.  
4. Dotychczasowa współpraca.  
5. Zakres finansowania zadania z innych źródeł.  

VII.   Termin wyboru oferty:  
Wybór oferty zostanie dokonany do 19 lutego 2016 roku. 
VIII. Informacja o zrealizowanych w 2015 roku zadaniach publicznych tego samego rodzaju: 
 W 2015 roku w okresie od 1 marca do dnia 15 grudnia na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. Organizacja 
przygotowań i udział w lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych w piłce noŜnej na terenie miejscowości Chełmiec, 
Męcinka, Piotrowice i Sichów wraz z utrzymaniem bazy sportowej wydatkowano kwotę w wysokości  72.000,00 zł ( słownie 
złotych : siedemdziesiąt dwa tysiące  00/100 ). 
 
 
 
          Wójt  

Mirosław Brzozowski 


