Zarządzenie Nr 3/22
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 3 stycznia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania
publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu,
pn. „Prowadzenie na terenie Stalowej Woli otwartego ośrodka „Kibice Razem 2022”
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)
Prezydent Miasta Stalowej Woli zarządza, co następuje:
§1
1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie
kultury fizycznej i sportu.
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu, nastąpi w formie
powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
§2
1. Oceny ofert dokona Komisja Konkursowa według zasad określonych w Regulaminie Komisji
Konkursowej stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
2. Oferta podlega ocenie formalnej i merytorycznej zgodnie z Załącznikiem Nr 3 oraz zgodnie
z Załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
§3
Podmiot biorący udział w konkursie zobowiązany jest złożyć oświadczenie VAT oraz oświadczenie
dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
§4
Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez zamieszczenie:
- w Biuletynie Informacji Publicznej,
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Stalowej Woli,
- na stronie Internetowej Urzędu Miasta Stalowej Woli.
§5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Kultury i Sportu.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

(Na oryginale podpis Prezydenta Miasta)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
Nr 3/22 z dnia 3 stycznia 2022 r.
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Stalowej Woli ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania
publicznego w 2022 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu, we wskazanych poniżej zakresie oraz
dziale odpowiadającym kwalifikacji budżetowej z zabezpieczeniem środków finansowych, jak
niżej:
I. Rodzaj zadań i planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:
Prowadzenie na terenie Miasta Stalowej Woli lokalnego ośrodka „Kibice Razem 2022” –
powierzenie realizacji zadania:
Kultura Fizyczna i Sport (926) – 60.000,00 zł

II. Zasady przyznawania dotacji

1. Wymagane dokumenty:
- Odpis lub kopia odpisu z krajowego rejestru sądowego lub innego rejestru lub ewidencji, przy
czym odpis lub kopia po0winna być poświadczona za zgodność ze stanem faktycznym na dzień
składania oferty,
- Statut oferenta (oferentów) lub jego kserokopię,
- Oświadczenie o wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację zadań
publicznych w ostatnich trzech latach,
- Oświadczenie czy podmiot jest podatnikiem podatku VAT
- Wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu oferty na
realizację zadania publicznego
2. Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za
zgodność z oryginałem (na każdej stronie), przez co najmniej jedną z osób upoważnionych do
reprezentowania oferenta (oferentów)
3. Za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawarte w niej informacje odpowiada
oferent.
4. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty do konkursu nie jest jednoznaczne
z przyznaniem dotacji.

5. Dofinansowanie nastąpi w trybie wspierania realizacji zadań publicznych.
6. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.
7. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
8. Oferenci zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się do Wydziału Promocji, Kultury i Sportu
w Urzędzie Miasta Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 (pok. 117), w celu uzgodnienia
warunków umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 9, w terminie do 14 dni od ogłoszenia
wyników konkursu.
9. Niedotrzymanie powyższego terminu jest jednoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej
dotacji.
10. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do wykonania zadania
w zakresie i na zasadach określonych w umowie, a otrzymana dotacja ma służyć tworzeniu
warunków w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej i sportu.
11. Prezydent Miasta Stalowej Woli może unieważnić konkurs, jeżeli wymagają tego szczególne
okoliczności.
12. Jeden uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie.
III. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadań.
1. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Gminy Stalowa Wola, miejskich
jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2. Prezydent Miasta Stalowej Woli zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub
natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu
Miasta w Stalowej Woli wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Gminy
Stalowej Woli, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub zostanie wobec niego wszczęta egzekucja sądowa, administracyjna, bądź zajęcie
wierzytelności.
3. Realizacja zadań powinna zostać udokumentowana między innymi poprzez dzienniki zajęć, listy
obecności osób objętych zadaniem, zdjęcia, filmy, informacje w mediach itp., które należy
przedstawić do wglądu składając sprawozdanie końcowe z realizacji zadania.

IV. Termin i warunki realizacji zadania
1. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od dnia podpisania umowy nie dłużej niż do
31 grudnia 2022 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania danego zadania
wspieranego przez Gminę Stalowa Wola określone zostaną w umowie.
2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz
obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
V. Termin składania ofert
1. Termin składania ofert upływa w dniu 24 stycznia 2022 roku.
2. Wypełnione i kompletne formularze należy składać w siedzibie Urzędu Miasta w Stalowej Woli,
ul. Wolności 7 w Biurze Obsługi Klienta lub drogą pocztową z dopiskiem na kopercie nazwy
oferenta oraz nazwy zadania.
3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości lub w części, bez podania
przyczyny.
4. Ogłaszający unieważnia otwarty konkurs ofert w przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna
oferta lub gdy żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
1. Oferty rozpatrzone zostaną w terminie 21 dni od daty końcowego terminu składania ofert.
2. Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert pod względem formalnym na podstawie kryteriów
zawartych w karcie oceny formalnej.
3. Po przeprowadzeniu oceny formalnej ofert Komisja sporządza listę ofert spełniających wymogi
formalne oraz ewentualną listę ofert niespełniających wymogów formalnych.
4. Każdy z członków Komisji Konkursowej dokonuje oceny pod względem merytorycznym ofert
spełniających wymogi formalne, stosując kartę oceny merytorycznej.
5. Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
6. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje
Prezydent Miasta Stalowej Woli.
7. Skład Komisji Konkursowej oraz zasady jej pracy określa odrębne zarządzenie Prezydenta Miasta
Stalowej Woli

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 3/22
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 3 stycznia 2022 r.
Regulamin Prac Komisji Konkursowej
§1
1. Komisja Konkursowa zwana dalej Komisją jest zespołem doradczo - opiniującym, który ma na celu
przeprowadzenie postępowania konkursowego i przedłożenie propozycji dotacji w formie pisemnej do
zatwierdzenia Prezydentowi Miasta
2. W pracach Komisji nie mogą brać udziału osoby związane z podmiotami wnioskującymi o dotacje
3. Każdy członek Komisji przed rozpoczęciem prac Komisji zobowiązany jest do złożenia pisemnego
oświadczenia.
4. Komisja konkursowa, obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.
5. Prace Komisji prowadzone są przez Przewodniczącego Komisji
6. Przewodniczący Komisji jest odpowiedzialny za zapewnienie podczas komisji bezstronności
i przejrzystości.
7. Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu.
8. Członkowie Komisji nie mogą być związani z oferentami stosunkiem osobistym lub służbowym tego
rodzaju, że mogłoby to wywołać wątpliwości co do bezstronności przeprowadzonych czynności.
Wyniki konkursu ofert wraz z informacją o przeznaczeniu i kwotach przyznanych dotacji zamieszcza się
w Biuletynie Informacji Publicznej znajdującym się na stronach miejskiego portalu internetowego
(http://bip.stalowawola.pl/) w zakładce Organizacje pozarządowe / Sport, na stronie internetowej Urzędu
Miasta (http://stalowawola.pl) w zakładce Organizacje pozarządowe / Sport, a także na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Stalowa Wola.
§2
1. Postępowanie konkursowe jest protokołowane przez pracownika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu
w Stalowej Woli.
2. Protokół powinien zawierać: imiona i nazwiska Członków Komisji, liczbę złożonych ofert oraz ofert
odrzuconych, wskazanie ofert najkorzystniejszych z uwzględnieniem proponowanych kwot dotacji, podpisy
Przewodniczącego oraz Członków Komisji Konkursowej.
§3
1. Oferta otrzymuje negatywną ocenę formalną i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów:
1) niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty,
2) złożenie oferty po terminie,
3) złożenie formularza oferty bez wymaganych załączników,
4) złożenie oferty na niewłaściwym formularzu,
5) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony,
6) złoże nie oferty przez oferenta, który według statutu nie prowadzi działalności objętej konkursem,
7) złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z zapisami Krajowego
Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
2. Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert pod względem formalnym na postawie kryteriów zawartych
w karcie oceny formalnej stanowiącej Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o otwartym konkursie o którym mowa
w Zarządzeniu nr 3/22 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 3 stycznia 2022 roku.
3. Po przeprowadzeniu oceny formalnej ofert komisja sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne
oraz listę ofert niespełniających wymogów formalnych.
4. Komisja Konkursowa dokonuje oceny pod względem merytorycznym ofert spełniających wymogi
formalne stosując kartę oceny merytorycznej stanowiącej Załącznik Nr 2 Ogłoszenia o otwartym konkursie
o którym mowa w Zarządzeniu nr 3/22 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 3 stycznia 2022 roku.

5. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja:
1) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3; ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie;
2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których
organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
4) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,
wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
5) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji
pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone
zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel
środków;
6) ocenia zgodność merytoryczną zaplanowanych w ofercie zadań z treścią ogłoszenia konkursowego.
6. Komisja Konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
7. Komisja może wskazać pozycje w kosztorysach ofert których nie należy finansować z budżetu
Gminy Stalowa Wola.
8. Oferta otrzymuje negatywną ocenę merytoryczną i zostaje odrzucona jeśli nie uzyska minimum połowy
możliwych do uzyskania punktów.

