§ 9. Oferenci musza zapewnic udzial srodków wlasnych w realizacje zadania w wysokosci co najmniej 20 % .
§ 10. Koszty administracyjne finansowane w ramach dotacji, nie moga przekraczac 10% calkowitej wysokosci
dotacji.
§ 11. Przyznana dotacje w ramach otwartego konkursu ofert nie mozna przeznaczac na realizacje biezacych
zadan statutowych nie zwiazanych z realizacja zadania zleconego, a ponadto nie moga byc finansowane wydatki
dotyczace
a) zadan i zakupów inwestycyjnych,
b) prac remontowych i budowlanych,
c) zakupu gruntów i innych nieruchomosci (budynki, lokale),
d) zakupu srodków trwalych,
e) podatku od towarów i uslug (VAT), jesli moze byc przez oferenta odliczony od podatku naleznego lub zwrócony
oferentowi wedlug warunków okreslonych przepisami o podatku od towarów i uslug,
f) kosztów prowadzenia dzialalnosci gospodarczej,
g) kar, mandatów oraz odsetek z tytulu niezaplaconych w terminie zobowiazan,
h) kosztów utrzymania biura organizacji,
i) zobowiazan powstalych przed data zawarcia umowy lub po terminie zakonczenia realizacji projektu, okreslonym
w umowie,
j) nagród, premii i innych form bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujacych sie realizacja zadania.
Rozdzial 4.
Termin i warunki skladania ofert
§ 12. Warunkiem przystapienia do konkursu jest zlozenie oferty na realizacje zadania wraz z zalacznikami.
§ 13. Oferty nalezy skladac na formularzach okreslonych w zalaczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Pracy
i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego
wzoru umowy dotyczacych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz 25) wypelnionych uprzednio elektronicznie do dnia 21 maja 2012 r. osobiscie lub
droga pocztowa na adres Urzad Miejski w Brodnicy, ul. Kamionka 23 (pok. 211). Dokumenty konkursowe sa
dostepne na stronie internetowej www.bip.brodnica.pl/zakladka przetargi/konkurs ofertlBiuro Sportu, Turystyki
i Rekreacji.O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia oferty do Urzedu Miejskiego w Brodnicy lub data
stempla pocztowego. Oferty zlozone po terminie nie beda podlegaly rozpatrzeniu.
§ 14. Oferty nalezy skladac w 1 egzemplarzu, w zamknietej kopercie, z napisem "Konkurs ofert na wsparcie
zadan z zakresu wypoczynku letniego dzieci i mlodziezy w Brodnicy w roku 2012".
§ 15. Oferta musi byc opieczetowana i podpisana czytelnie przez osoby, które zgodnie z postanowieniami
statutu lub innego aktu sa uprawnione do reprezentowania podmiotu i zaciaganiaw jego imieniu zobowiazan
finansowych i zawierania umów.
§ 16. Do oferty przedkladanej na konkurs nalezy zalaczyc:
1) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sadowego (tj. zgodny ze stanem faktycznym i prawnym) lub inny
dokument potwierdzajacy status prawny oferenta oraz nazwiska i funkcje osób upowaznionych do skladania
oswiadczen woli w jego imieniu;
2) sprawozdanie
dzialalnosci;

merytoryczne za rok 2011 lub w przypadku krótszej dzialalnosci podmiotu - za okres tej

3) sprawozdanie finansowe za rok 2011 (bilans, rachooek zysków i strat ,informacja dodatkowa) lub
w przypadku krótszej dzialalnosci - za okres tej dzialalnosci;
4) pelnomocnictwa i upowaznienia dla osób skladajacych oferte do reprezentowania podmiotu, jesli dane osoby
nie sa wskazane w dokumencie stanowiacym o podstawie dzialalnosci podmiotu (dotyczy to w szczególnosci
oddzialów terenowych organizacji) ;
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5) liste dzieci zakwalifikowanych do dofinansowania lub oswiadczenie o liczbie dzieci zakwalifikowanych do
danej formy wypoczynku i zamieszkalych na terenie Miasta Brodnica;
6) umowe partnerska lub oswiadczenie w przypadku projektów z udzialem partnera;
7) oswiadczenia:
a) pisemne oswiadczenie o nie ubieganiu sie o wsparcie realizacji przedmiotowego zadania ze srodków budzetu
Miasta Brodnicy pod inna nazwa,
b) pisemne oswiadczenie o nie zaleganiu z platnosciami na rzecz miasta, ZUS, urzedu skarbowego oraz o nie
prowadzeniu przeciwko podmiotowi ubiegajacemu sie o dofinansowanie egzekucji na podstawie przepisów
prawa cywilnego (zajec komorniczych),
c) pisemne oswiadczenie osób upowaznionych do skladania oswiadczen woli w imieniu danego podmiotu
o zobowiazaniu sie do prowadzenia wyodrebnionej ewidencji ksiegowej srodków otrzymanych z budzetu
Miasta Brodnicy,
d) pisemne oswiadczenie osób upowaznionych do skladania oswiadczen woli w imieniu danego podmiotu
o deklaracji, iz oferent nie dziala w celu osiagniecia zysku,
e) oswiadczenie o organizacji wypoczynku zgodnie z rozporzadzeniem MEN z dnia 21 stycznia1997 r.
w sprawie warunków, jakie musza spelniac organizatorzy wypoczynku dla dzieci i mlodziezy szkolnej,
a takze zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U.Nr 12, poz. 67 z pózno zm.),
f) pelnomocnictwo do dzialania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy umowe dotacji podpisuja osoby inne
niz umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji).
§ 17. Zalaczniki do oferty winny byc:
l) ponumerowane;
2) podpisane przez osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu sa upowaznione
do reprezentowania podmiotu na zewnatrz i zaciagania w jego imieniu zobowiazan finansowych.
Rozdzial 5.
Termin i warunki realizacji zadania
§ 18. Zadanie, na które jest skladana oferta, musi byc zrealizowane w roku 2012, w okresie od 30 czerwca do
30 sierpnia 2012 r.
§ 19. Wysokosc przyznanej dotacji moze byc nizsza niz wnioskowana.
§ 20. .Szczególowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawarta pomiedzy
Burmistrzem Brodnicy a Zleceniobiorca.
§ 21. Zadanie winno byc zrealizowane z najwyzsza starannoscia,
z obowiazujacymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

zgodnie

z zawarta

umowa

oraz

§ 22. .Oferent przyjmujac zlecenie realizacji zadania zobowiazuje sie do wykonania zadania w trybie i na
zasadach okreslonych w zawartej umowie.
§ 23. Zadanie publiczne nie moze byc zrealizowane przez podmiot nie bedacy strona umowy, chyba ze umowa
zezwala na wykonanie okreslonej czesci zadania przez taki podmiot.
§ 24. Od oferenta wymaga sie informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze srodków budzetu Miasta
Brodnicy, a po zakonczeniu zadania - zlozenia szczególowego sprawozdania merytorycznego i finansowego
z wykonanego zadania zgodnie z umowa o wspieranie zadania publicznego.
§ 25. Wszelkie zmiany merytoryczne zadania, jak równiez zmiany zwiazane z terminemi harmonogramem jego
realizacji, winny byc zglaszane do Biura Sportu, Turystyki i Rekreacji w formie pisemnej z prosba o akceptacje.
Rozdzial 6.
Termin, tryb i kryteria wyboru ofert
§ 26. Wybór ofert do realizacji i tym samym ostateczne rozstrzygniecie konkursu nastapi w terminie 7 dni
od daty ostatecznego terminu jej zlozenia.
§ 27. Czas trwania dotowanej formy wypoczynku nie moze byc krótszy niz 7 dni.
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§ 28. Wstepnej oceny fonnalnej dokonaja pracownicy Biura Sportu, Turystyki i Rekreacji.
§ 29. Oferty spelniajace wymogi fonnalne, oceniane beda przez Komisje Konkursowa powolana przez
Burmistrza Brodnicy.
§ 30. Warunkiem dokonania oceny merytorycznej oferty przez Komisje Konkursowa bedzie spelnienie
nastepujacych wymogów fonnalnych:
1) zlozenie oferty na wlasciwym fonnularzu;
2) zlozenie oferty przez podmiot uprawniony do jej zlozenia, którego dzialalnosc statutowa zgadza sie z zakresem
zadania publicznego bedacego przedmiotem konkursu (potwierdzona odpowiednim zapisem w statucie);
3) zlozenie oferty w tenninie wynikajacym z regulaminu;
4) dolaczenie do oferty wszystkich wymaganych regulaminem zalaczników;
5) podpisanie i opieczetowanie oferty przez osobe lub osoby uprawnione, które zgodniez postanowieniami statutu
lub innego aktu upowaznione sa do reprezentowania podmiotu na zewnatrz i zaciagania w jego imieniu
zobowiazan finansowych;
6) zgloszenie w ofercie zadania zgodnego z celami i zalozeniami konkursu.
§ 31. Przy opiniowaniu ofert o przyznanie dotacji na realizacje zadania, Komisja Konkursowa uwzglednia
w szczególnosci:
1) ocena mozliwosci realizacji zadania przez organizacje, a w szczególnosci zasoby ludzkie, w tym kwalifikacje
i doswiadczenia realizatorów programu profilaktycznego;
2) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w szczególnosci w stosunku do zakresu rzeczowego zadania;
3) zaangazowanie srodków wlasnych lub z innych zródel na realizacje zadania;
4) wysokosc srodków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania;
5) atrakcyjnosc fonn proponowanych uczestnikom;
6) czas trwania zadania;
7) miedzynarodowy charakter wypoczynku letniego (udzial w projekcie miast partnerskich Brodnicy).
§ 32. W przypadku, gdy suma dofmansowania zgloszonych poprawnie ofert przekracza wysokosc srodków
przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie mozliwosc proporcjonalnego
zmniejszenia wysokosci dofinansowania, stosownie do posiadanych srodków. W przypadku zaistnienia
koniecznosci zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez Oferentów, nie beda oni zwiazani
ofertami. Zmniejszenie przyznawanej dotacji równoznaczne jest z obowiazkiem dostarczenia nowej kalkulacji.
§ 33. W konkursie nie moga brac udzialu podmioty, które nieprawidlowo wykonaly zlecone lub powierzone
zadania lub nieprawidlowo rozliczyly dotacje ze srodków budzetu Miasta Brodnicy w roku 2010 lub 2011 r.
§ 34. Burmistrz Brodnicy moze odmówic podmiotowi wylonionemu w drodze konkursu przyznania dotacji
i podpisania umowy w przypadku, gdy okaze sie, ze rzeczywisty zakres realizowanego zadania znaczaco odbiega
od opisanego w ofercie, gdy podmiot utraci zdolnosci do czynnosci prawnych lub zostana ujawnione okolicznosci
podwazajace wiarygodnosc merytoryczna lub finansowa Oferenta.
§ 35. Komisja Konkursowa dokonuje oceny merytorycznej zadan zgloszonych do konkursu i rekomenduje
Burmistrzowi Brodnicy zadania do udzielenia wsparcia finansowego.
§ 36. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokona Burmistrz Brodnicy w trybie indywidualnych
decyzji.
Rozdzial 7.
Postanowienia koncowe

§ 37. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Oferenta, Burmistrz Brodnicy
moze zarezerwowane srodki przeznaczyc na inna, wyloniona dodatkowo oferte, na ogloszenie nowego konkursu
lub na realizacje zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o dzialalnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie.
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§ 38. Szczególowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania
pomiedzy Burmistrzem Brodnicy a Oferentem.

i rozliczenia

zadania reguluje umowa

§ 39. Wyloniony podmiot jest zobowiazany pod rygorem rozwiazania umowy zamieszczac we wszystkich
drukach zwiazanych z realizacja zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp), a takze na
wlasnych stronach internetowych ,w ogloszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów informacji o tym,
iz zadanie jest dotowane przez Gmine Miasta Brodnica, informacje takie winny byc równiez podawane do
publicznej wiadomosci w trakcie realizacji zadania.
§ 40. Dotowany podmiot, zobowiazany bedzie do:
l) wyodrebnienia w ewidencji ksiegowej srodków otrzymanych na realizacje umowy;
2) dostarczenia na wezwanie wlasciwej komórki organizacyjnej Urzedu Miejskiego oryginalów dokumentów
(faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyzej, celem kontroli prawidlowosci wydatkowania
dotacji oraz kontroli prowadzenia wlasciwej dokumentacji z nia zwiazanej.
§ 41. W rozliczeniu dofinansowania nie beda uwzgledniane dokumenty finansowe wystawione przed
data zawarcia umowy.
§ 42. Informacje telefoniczne na temat wspierania zadan mozna uzyskac w Biurze Sportu ,Turystyki i Rekreacji
w Urzedzie Miejskim w Brodnicy.
§ 43. Informacje o ogloszeniu konkursu i jego rozstrzygnieciu publikuje sie poprzez jej zamieszczenie:
l) na stronie internetowej Urzedu Miejskiego w Brodnicy;
2) na tablicy ogloszen w Urzedzie Miejskim w Brodnicy;
3) w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 44. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.

rori~
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