ZlIrLądzcnic Nd47~/ KST/2017
Prczydcnl~ł

z dnill

Miasta

KędzicrL)'n-Koźle

A].. ~~ . maj:l2017 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu orert na wsparcie realizacji zadania publicznego
Gminy Kęd zierzyn-Koźle w Z<'l kresic wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprL.cz
organizacj9 Międ zy narodowego Turnieju Badmintona dla Dzieci Bcninca Cup.

Na podstawie art. J3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o d z iałaln ości pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późno zm: ) . oraz uchwal y Nr XXXV IU320/ 16
Rady Miasta Kęd zierzy n-Ko ź le z dnia 30 li stopada 20 16 r. w sprawie uchwalenia Programu
współpracy Gminy K'Yd z ierzyn-Ko ź lc z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalno ść pożytku publicznego na rok 2017 zarządzam, co
na s tępuje :

§ l. l .

Ogłasza s ię

otwarty konkurs ofert na wsparcie reali zacji zadania publicznego Gminy
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fi zycznej poprzez
Międzynarodowego Turnieju Badmintona dla Dzieci Bcninca Cup.

Kęd z ierzy n-K oź le
organizację

2. Tekst ogłoszenia stanowi

za łąc znik

do niniej szego za rządzenia.

§ 2. Do ko nkursu mogą przystąpić organizacje pozarZcldowe oraz podmioty, o których mowa
wart. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące d z iałalno ść s tatutową w zakresie objętym konkursem.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza s ię Kierownikowi komórki organizacyjnej
Miasta Kędz ier.qn-Ko ż le w ła śc iwej do spraw sportu.

§ 4.

Zart.ądzenie

Urzędu

wchodzi w życic z dniem wydania i pod ł ega ogłoszeniu w Biuletyni e
Informacji Publicznej. na stronic internetowej www.I\cdzicrzv nkoz lc.pl. na tablicy
ogłoszeń UrL:ęclu Miasta Kęd z ierqn-Ko ź ł e. ul. Piramowicza 32 oraz w sieci Intranet
Urzędu Miasta Kęd zierzy n - Koźle .

') Zmiany tej ustawy ogloszono w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i z2017 r. poz. 60

N,meJs.!y dokument me blodzl
pod względem
formalno-pr, nym
zastrzezeń

........ ,........ ..

Za łą cznik

do Zartądzc ni a Nr 1.~lg/KST/20 17
ł) rezyden t a

Miasta Kędzie rzyn - Koźłe
z dnia At't!)~ 20 17 r.

KST.524.4.2017

I)rcz)'dcnl Miastu

K'tdzicn:y n-Koźlc

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wo lon tari acie (Dz. U. z 2016. poz. 18 17 z póLn. zm. 1) zwanej dalej ustawą. oraz uchwały
Nr XXXVIl/320/ 16 Rady Miasta K ęd zierzy n -Koźle z dnia 30 li stopada 2016 r. w sprawie
uchwa lenia I>rogramu współpracy Gminy Kędzierzyn-Koźle z organi zacjam i pozarządowynl i
oraz innymi podmiotami prowadZ:lcymi działa lność pożytku publicznego na rok 20ł7 ,
og ła sza:

OTWARTY KONKURS OFERT Nr KST.SHA.2017
NA WSPARCIE REALIZACJI ZAOANIA l'UBLlCZNEGO GMINY
KE;OZIERZYN-KOŹLE W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZEC HNIANI A

KULTUlW FIZYCZNEJ POPRZEZ ORGANIZAC.JE; MIĘOZYNAROWOWEGO
TURNIEJU BAOMINTONA OLA OZIECI BENINCA CUP .

I. Rodzaj, zakres i tryb relllizllcji zadania

§ 2.

Wspieranie

i

Międzynarodowego

upowszechnianie
ku ltury
It zycznej
poprzez
Turnieju Badmintona dla Dzieci Beninca Cup.

orga ni zację

I) Ce le szczegó ł owe zadania:
a) zorgani zowanie ws półzawod ni ctwa sportowego w badmintonie - rywalizacji
pom i ędzy za\vodnikam i z co najmn iej trzech pań st w zgodnie z regulam inem;
b) upowszechnianie aktywności ruchowej wś ród dzieci i mlodzieży oraz
doroslych:
c) konfrontacja i dosko nalen ie um ieję tności /..3wodników:
d) wylonienie zwycięzców w kategoriach wiekowych zgodnie z regulaminem.

2)

I)

PrLeds i ęw'".lięc i a

realizowane w ramach zadani a:
a) opracowanie regulaminu Turnieju;
b) za pewnienie obs łu g i sędz i owskiej i medycznej oraz ubezpieczenie OC i NW
poclcZ:1s Turnieju:
c) L.ak up sp rzętu sportowego ni ez~dnego do przeprowadzenia Turnieju;
d) podjęcie klu bów i zawodni ków, w tym zakup napoj ów i wyżywie ni a d la
zawod ników:
e) przeprowadzenie Międzynarodowego Turnieju Badmintona dla Dzieci Beninca
Cup:
I) wylon ienie zwycięzców. rozdanie pucharów i nagród.

Zmiany tej ustawy ogłoszono w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i z 2017 r. poz. 60

§ 3.
W konkursie mogą wziąć ud z iał o rganizacje pozarl.:ądowe oraz osoby prawne i
jednostki organizacyjne, o których mowa wart. 3 ust. 2 i 3 ustawy o d zialalności pożytku
publicznego i o wo lontariacie, które prowadzą d zialalność statutową w dziedzinie obj~tej
konkursem i zamier.l.ają reali zować zadanie na terenie Gminy Kęd zier.l.yn- Koźle.
§ 4.
Zlecenie wykonania zadania dokonuje s ię w formie wsparc ia wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

II.

Wysokość śl'odków IlrLCzlUłczonvch

na rCl.Ilizacjc zadani:•.

Wy so kość śro dków przeznaczonych przez Gminę K~d z ierzyn-Koźle na zadanie w 2016 r.
wynosi la 2.500,00 zl.
2. Zgodnie z uchwałą Nr XLI/368/ l7 Rady Miasta K ędz icrLY n-Koźle z dnia 23 lutego 2017
roku w sprawie zmian w budżecie miasta na ro k 2017. do rozdysponowania w niniejszym
konkursie zaplanowano b""ot ę w wysokości I 0.000.00 zł z pri:eznaczeniem na wsparcie
przedmioto\\cgo zadania.
3. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Ko ź le zastrzega sobie prawo do rozdysponowania
w niniejszym konkursie kwoty nizszej ni ż ww.

I.

III.

Zas1łdv

i warunki

prLvzn1łwani ~1 dohłcji .

I. W konkursie mogą \I,o-.l ią ć ud z iał organizacje pozart.:ądowe oraz osoby prawne i jednostki
organizacyjne, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy, które prowadzą działalno ść
statut ową w dziedzinie objętej konkursem.
mo żna zg ła szać oferty. w któryc h wnioskowana kwota dotacj i nic mo że być
80% kosztów całości zadania. przy czym wkład finansowy oferenta musi
wynosić minimum 10% ca lkowitego kosztu zadania. a koszty pokryte z wkładu
osobowego (w tym świa d czeó wolontariuszy, pracy spo ł ecznej czł onków) nie mogą być
wyższe ni ż 10% ealkowi tego kosztu zadania.

2. Do konkursu
większa niż

3. Oferent winien przedstawić ofcrtę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji ,
wykonanie zadania w sposób efektywny. Oszczi;d ny i terminowy.
4. Oferent odpowiada za
info rmacji .

rzetelność. poprawność

gwarantując

i kompletność oferty oraz zawartych w niej

5. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania z bud że tu Gminy Kędzierzyn-Ko ź le
oferent mo że na dane zadanie otrzymać dotację tylko z jednego wydziału Unędu Miasta
Kęd zi e rzy n-Ko ź l e.

6. Podmiot

ubiegający s i ę

reali zowa ć

o

dotację

winien:

I)

zadanie publiczne na rzecz mieszkaóców Gminy
a zadanie to musi być przedmiotem jego d z iałalno śc i statutowej ;

2)

posiadać

Kęd z ier.ly n-Koź le ,

zasoby r.lcczowe w postaci bazy materialno-technicznej lub do s tęp do takiej
bazy oraz zasoby osobowe. zapewniające wykonanie oferowanego zadania:
odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi i młod z ie zą.

pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że podmiot
realizujący zadanie publiczne prowad zi d z iałalno ść odpłatną pożytku publicznego,
z której zysk przeznacza na d z ialalno ść s tatutową.

7. Dopuszcza

s ię

8. Przychody uzyskane z tytułu realizacji zadania (np. wpł ywy ze sp rzedaży biletów
i publikacji. opiat uczestni ków) nie m ogą być za liczane do finansowych środków
będących w kładem w łasnym oferenta.
9. Przychod y uzyskane przy realizacji zadani a mogą zostać przeznaczone tylko na realizację
zadania. na które dotacja Los tał a przyznana. J eżeli oferent nic poinfonnuje ł>rezydcnta
Miasta o wszystkich przychodach uzyskanych z t ytu łu realizacji zadania. zastosowani e
maj ą prLepisy ustawy z dnia 27 sierpni a 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1870 Z późno zm.) dot yczące zwrot u dotacj i pobranej w nadmiernej wysokośc i .
10. Za wydatki kwalifikowane uznaj e s i ę koszty
I)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

z:

wy n ajęcie m

o biektu sportowego do przeprowadzenia Turnieju;
ubezpieczeniem OC i NW podczas Turnieju;
zapewn ieniem obsł u g i sędz io wskiej i medycznej;
zakupe m spr.tętu spo rtowego niezbędnego do przeprowadzenia Turnieju;
zakupem napojów i wyżywie nia dla zawodników:
zak upem pucharów i nagród:
zakupem u s ług promocyjnyc h.

11 . Dotacja nie
l)

zw i ąza n e

możc być

realizację zada ń

pr.teznaczona na:

finansowanych z

budżetu

Gminy

Kęd zie rzy n-Koź le

z innego tytu lu:

2) zak up nieruchomo śc i , wydatki inwestycyj ne oraz wydatk i na zakup ś rod k ów trwał yc h .
z wyjątkiem zak upu sprzętu sportO\\ocgo (pojęc i e środ k a trwałego de fini uje art. 3 ust. I
pkt 15 ustawy z dnia 19 li pca 2016 r. o rachunkowości (Dz. U. z 20 16 r. poz. 1047»;
3) finansowanie kosztów działalności gospodarczej;
4)

d z iałaln ość polit yczn ą

lub

religijną;

5) udzie lanie pomocy finan sowej osobom fizyc7J1ym i prawnym.

IV. Termin i w:lrunki
l. Zadanie

będzie

rcaliz~lcii

zad:mi:l.

rea li zowane od podpisania umowy do 30 czcnvca 2017 roku.

2. Do roz liczenia kwoty dotacji kwa lifikowane będą co do zasady wydatki (rozumiane jako
zapłata za za kup towarów lub u s łu g) poni es io ne od daty zawarcia umowy. Jako wydatki
kwalilikowane mo gą być wydatki na zapla t ę faktur lub rachunków dokumentujących
zak up towarów lub usług. wystawio nyc h przed dat ą zawarcia ummvy. a poniesionych po
tej dacie pod warunkiem , że zak upio ny towar lub usługa będą s i ę ściśle mieściły
w kalku lacji przewidywanych kosztów i będą s lu ży l y bezpośrednio rea li zacji zleconego
7...1.dania.
3. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą st aran no śc i ą. zgodnie z zawa rt ą
oraz obowi ązującym i standardami i przepisami. w zakresie opisanym w ofercie.
4.

umową

W y łoni o n y podmiot jest zo bowi ązany pod rygorem rozwiązania umowy, zamieszczać we
wszystkich drukach reklamowych zwi ąza n yc h z realizacją 7..adania informacje o tym, że
zadan ie jest dofinansowywane przez Gm in ę Kędzierzyn-Koźle. Ww. informacje powinny
być równi eż podane do publicznej w i adomości w czasie trwania realizacji zadania.

V. Miejsce, termin i sposób

składania

ofert.

l. Kompletne oferty na realizację zadania będącego prLCdmiotem konkursu na leźy składać
bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kędzier.lyn-Ko źl e ul. Piramowicza 32
(pok. 139) lub p rzesyłk ą pocztową na ad res Ur.lą d Miasta Kędzie rzy n -Koźle ul.
Piramowicza 32. 47-200 Kędzierzyn-Koźle na fonllularzu oferty. stanowiący m za l ączn ik
do niniej szego ogłoszenia. w zamkniętych kopertach z napi sem" Otwarty konkurs ofert na

wsparcie reali::acji ::adania publicznego gminy Kęd::ier::yn-Ko:/e w zakresie wspierania
i upows::eclmiania kil/lury ji::yc::nej poprze:: orgalli::ację Abęd::ynarowowego Turnieju
BCldminlOno dla D::ieci Bel/inca Cup " w terminie 21 dni od dnia ogłoszcnill konkursu .
Za dmę złożeni a oferty przyjmuje się datę jej wplywu do Urzędu Miasta. Oferty złożone
po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Do oferty n a l eży dołączyć wymagane zał ączniki:
I) pe łn omocnictwa do działan i a w im ieniu podmiotu (w przypadku. gdy ofertę lub
umowę o dotację podp i s ują osoby inne niź umocowane do reprezentacji zgod ni e
z rejestrem);
.
2)

oświadczenie

podm iotu, że oferent składający ofert ę nie zalega z platnością n ależnośc i
wobec Gm iny Kędzierzyn-Koźle i gmin nych jednostek organizac)jnyc h z tytulu
umów cywilno-prawnych s tanowiące za ł ączn ik nr 4 do nini ejszego ogł oszenia;

3) dokumenty potwierdzające prawo do kor.lystan ia z obiektu(ów) lubl i pomieszcze ń ,
gdzie przeprowadzony będzie Turniej (umowa dzierżawy. najmu, użyczenia ,
promesa);
4) regu lamin Turnieju.
W przypadku sk ł adania kopii dokumentów winny one być potwierdzone za zgodność
z oryginałem (ze wskazaniem imienia, nazwiska oraz fom1Ułą "za zgodność z orygi nał em"
i podpisem osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu).
lub upoważnienie jednostki nadrzędnej ,
do złożen i a ofe rty i podpisania umowy, do dysponowania
finansowymi oraz do ich rozliczen ia.

3. Oferent winien

posiadać

osobowość prawną

po s iadającej osobowość prawną
środkami

4. W pr.lypadku nie spe łnienia przez oferenta któregokolwiek z
komisja konk ursowa ni e będzie rozpatrywała zł ożo n ej oferty.

powyższyc h

warunków

5. W kosztorys ie zadania należy uwzględnić wyłącznic koszty niezbędne dla realizacji tego
zadania. Nic możc w nim być uwzględniony poda tek od towarów i usług (VAT)
w wyso k ości, w której podatnikowi przys ł uguje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia
w deklaracjach sk ładanych do Urzędu Skarbowego. przy czym:
1) oferenci, którzy nie mają prawnej m ożliwości odzyskani a lub rozliczen ia podatku
VAT od towarów i uslug zw i ąza n yc h z realizacją zadan ia (d ł a których podatek VAT
jest kosztem) - Sporząd7...:'lją kosztorysy w kwotach brutto ( ł ączni e z podatkiem VA T);
2) oferenci. którzy m ają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od lowarów
i usług związanyc h z realizacją zadania (w ca l ości lub w części) - sporządzają
kosztorysy w kwotach netto (tj. nic uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które
będą podlegały odzyska niu lub rozliczeniu). Mo ż li wość odzyskania podatku VAT
rozpatruje się w ś wietle pr.lepis6w ustawy z dnia II marca 2004 r. o podatku od
towarów i uslug (Dz. U. z 20 16 r. poz. 710 z późno zm.).

VI. Tn'b i kryt eria stosowan e pn:" w"bon:e ofert oraz termin dokonania ",,,boru oferh'.
l. Otwarcie i rozpatrzenie ofert n astąpi w tenninie do 14 dni od daty upływu tenninu
sk ładania ofert przez komisję k o nkursową powołaną przez Prezyde nt a Miasta. Wybór
ofert zostanie dokonany niezwłocznie po ich rozpatrzeniu i dokonaniu ich oceny oraz
og ł oszony
w
Biuletynie
Informacji
Publicznej,
na
stronic
intemetowej
www.kedziert.ynko7.lc.p l. na tablicy og l oszeń UrLędu Miasta KędzielLyn-Koźłe, ul.
Piramowicza 32 oraz w siec i Intranet Ur.lędu Miasta Kędzierzyn-Koź l e.

2. Oferty kompletne i

spe lniaj ące

konkursową powoła n ą

wszystkie wymogi fonnalne oceniane będą pr.lCz kom i sję
przez Prezydenta Miasta według kryteriów okrcś l onych wart. 15

ust. I ustawy.
3. Negatywnej weryfikacji formalnej
niewłaściw)'

pod l egają

I)

złożo ne

w

2)

z ł ożone

po wymaganym tennini e;

3)

z łożone

na

4)

błędnie wype łnione

5)

z ło żone

sposób

nicwłaściw)'m

oferty :

(prLesłan i e

1:1ksem. drogą

e lektro ni czną);

fonnularzu;

lub zlożone bez wymaganyc h załączni k ów:

wraz z za łącznikami bez podpisów osoby/osób

upoważnionej /- ych:

6) z ło żone i wype lnionc w sposób nieczytelny (uniemożliwiający przeczytanie);
7)

zł ozo n e

8)

z łożo n e

prLcz podmiot nieupra\',mio ny;

i ni e podpisane przez osoby upoważnione do tego zgodnie z zapisam i statutu
i aktualnego odpisu z ewidencji lub KRS-u;

9) do których
10)

dołączono

nic7.apcwniające

kopie dokumentów bez potwierdzenia

pO.ez oferenta wymaganego

Ocenie mery torycznej

podleg ają

wk ładu

zgod no ści

z orygi nałem :

finansowego i osobowego.

oferty, które prLeszly pozytywnie

weryfikację

formalną·

4. Kryteria oceny merytorycznej przy rozpatrywaniu ofert:
I.

Stopiet; możliwości realizacji zadan ia publicznego przez
oferenta.
Szczegóło\vość

O- IOpkl.

i przejrzystość kalkulacji kosztów realiZ<1cji

2. zadania publicznego. w tym w odniesieniu do zak resu

O- IOpkl.

rzeczowego znda nia.
3.

4.

Propollowa najakość

reali zacji zadania publicznego
i kwalifikacje osób biorących ud ział przy realizacji zadan ia.
Uwzg l ęd ni enie

planowanych

środków

finansowych
własnych lub środków pochodzących z innych źródeł

UW'Lględnienie planowanego wkładu rLcczQ\vego.
5. osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę
spo le czną członków.

0 - 15 pkl.
0 - 5pkl.

0 - 5 pkl.

Analiza i ocena dotychczasowej współpracy oferenta z
Gminą Kędzierqn-Koźle, w tym rzetelność i terminowość
oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków .

6.

RAZEM:

0 - 5 pkt.
50 pkt.

Komi sja konkursowa opiniuje pozytywnie tylko te ofeny, które w oeenie merytorycznej
u zyska ły minimum 35 punktów. Oferty, które uzyskały poniżej 35 punktów otrzymają
opinię negatywną.

5. Prezydent Miasta, na podstawie opinii komisji konkursowej. dokona wyboru podmiotów
i podziału środ ków finansowych.
6. Gmina zastrzega sobie prawo wezwania oferenta w celu z łożenia wyjaśnień. Niezłotenie
wyjaśnień w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawicnie ofeny bez rozpatrzcnia.

7. Dotacja może zos tać przyznana oferentom, którzy z lożą oferty kompletne i ważne. a po
dokonaniu ich oceny, zgodn ie z kryteriami okreśłonymi w pkt. VI ppkt 4, komi sja
stwierdzi,
, że są one najbardziej korzystne.
8. Od decyzji I>rezydenta o wyborze realizatora zadania publicznego nie
odwolanie.

VII. 11osIa now icnia

przysługuje

k ońcowe .

J. W konkursie mogą wziąć udział tylko te organizacje. przeciwko którym nie jest
prowadzona egzekucja na podstawie przepisów prawa l:Ywil nego oraz które nie za l egają

z:
I)

Zllplatą

2)

zaplatą sk ładek

3)

płatnościami

z

tytułu

podatków,
na ubezp ieczenia społeczne.

wobec Gminy Kędzier.lyn-Koźle i gminnych jednostck organizacyjnych
umów cywilno-prawnych.

2. Gmina zastr.lcga sob ie prawo do uniewa żnienia konkursu w przypadku nie złożcnia
żadnej oferty lub gdy żadna ofena nie spe łni wymogów zawanych w ogłoszeniu. Gmina
zaslr.lega sobie również prawo do zm iany planowanej kwoty i zmiany temlinu składania
ofert. Infonnacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert zostanie ogłoszona
w Biuletynie Jnfonllacj i Publicznej, na stronic internetowej ww\..... kcdzierzvnkozle.pl, na
tablicy ogłoszcń UrLędu Miasta Kędzierzyn -Ko ź le. ul. Piramowicza 32 oraz w sieci
lntranet Urz~du Miasta Kęd zierzy n-Ko źle.
3.

Złożenie

4.

Wysokość

5.

Szczegółowe

oferty nie jest równoznaczne z przyznanicm dotacji.

przyznanej dotacji może być niz.sza, ni ż wnioskowana w ofercie. W tym
przypadku oferent będzie mógł negocjować zmiany zakresu rzeczowego zadania lub
b~dzie mógł wycofać ofenę.jednak nie później ni ż przed podpisaniem umowy.
ustalenia dotYCl<lce wysokości , terminu reali zacji zadania, ronny i sposo bu
przekazywania dotacji oraz trybu i terminu rozliczenia dotacji na wsparcie rcalizacji
7..adania publicznego zostaną określone w umowie zawanej z oferentem wyłonionym
w wyniku postępowania konkursowego.

6. Prezydent Miasta może odmówi ć podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania
dotacji i podpi sania umowy w przypadku. gdy okaże s i ę. że w dniu podpisania umowy
podm iot lub jego reprezentanci utracili zd o lność do czy nn ości prawn yc h. po z ło ze niu
oferty zos taną ujawnione ni eznane wcześniej okoliczności podwazające wiarygodność
merytoryc zną lub finan so wą oferenta.
mo ż liwości

7. Dodatkowych informacji na temat warunków i
pracownicy

W ydz iału

Kultury. Sportu i Turystyki

ul. P; ramow;e7.a 32. pokój nr 308. 315. 318 (II
77 40 34 483. 77 40 34 494. 77 40 34 455.

Załączniki

Urzędu

p;~tro).

uzyskania dotacji ud zi elają
Miasta Kędz i erLY n -Koź l e

leI. 77 40 34 453. 77 40 34454.

do ogloszcnhl:

l_ Wzór oferty realizacji zadania pub li cznego.
2_ Wzór umowy o

rea l i7..acj~

zadania publi c7..nego.

3_ Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.
4_ Oświadczen i e podmiotu.
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