
Zarządzenie Nr 20/22 
Burmistrza Trzcianki 

z dnia 10 lutego 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych w zakresie sportu (II nabór), kultury, turystyki oraz ekologii 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
w 2022 r. w zakresie: 

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (II nabór): 

a) sport dzieci i młodzieży realizowany w szkołach podstawowych - 
powierzenie realizacji zadania. Wysokość środków przeznaczonych na 
realizację zadania, zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki 
realizacji zadania, termin składania ofert oraz tryb i kryteria stosowane 
przy wyborze ofert określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

b) organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - wsparcie 
realizacji zadania. Wysokość środków przeznaczonych na realizację 
zadania, zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadania, 
termin składania ofert oraz tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert 
określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia; 

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 
organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych - wsparcie realizacji 
zadania. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, zasady 
przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadania, termin składania 
ofert oraz tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa załącznik nr 
3 do niniejszego zarządzenia; 

3) turystyki i krajoznawstwa: 

a) organizacja i udział w rajdach turystycznych i krajoznawczych - 
wsparcie realizacji zadania. Wysokość środków przeznaczonych na 
realizację zadania, zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki 
realizacji zadania, termin składania ofert oraz tryb i kryteria stosowane 
przy wyborze ofert określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia; 
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b) organizacja przedsięwzięć turystyczno-krajoznawczych - wsparcie 
realizacji zadania. Wysokość środków przeznaczonych na realizację 
zadania, zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadania, 
termin składania ofert oraz tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert 
określa załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia; 

4) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego: 
prowadzenie szkoleń i innych form edukacji dzieci i młodzieży 
w zakresie ochrony środowiska naturalnego - wsparcie realizacji zadania. 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, zasady 
przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadania, termin składania 
ofert oraz tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa załącznik nr 
6 do niniejszego zarządzenia; 

2. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie powierzenia lub 
wsparcia tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub 
dofinansowanie ich realizacji. 

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej; 

2) na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Trzcianki; 

3) na stronie internetowej www.trzcianka.pl. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu 
Promocji, Kultury i Sportu. 

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania. 
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BURMISTRZ TRZCIANKI 

 
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. 

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie: 

 

SPORT DZIECI I MŁODZIEŻY REALIZOWANY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – II NABÓR 

 

Podstawa prawna konkursu 

 

1. Art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. 

poz. 1057 ze zm.); 

 

2. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.  

w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów 

sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057); 

 

3. Uchwała Nr XLIII/460/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia programu 

współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na terenie gminy na 2022 rok. 

 
Cel konkursu:  

 

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom działającym 

w sferze działalności pożytku publicznego realizacji zadań publicznych gminy Trzcianka w dziedzinie kultury 

fizycznej zmierzających do pełniejszego zaspokajania potrzeb i podniesienia poziomu życia mieszkańców gminy 

Trzcianka, a w szczególności do upowszechniania sportu i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. 

 

Oczekiwane rezultaty: 

 

- jak największa liczba dzieci i młodzieży objętych zorganizowanymi, systematycznymi i bezpłatnymi zajęciami 

sportowymi, 

 

- udział i organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, 

 

- udział w systemowej rywalizacji sportowej. 

 

I. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania oraz poniesione wydatki na 

podobne zadanie w roku ubiegłym i bieżącym 

 

Nazwa zadania 

 

Dotacje 

udzielone na 

podobne zadanie 

w 2021 r. 

Dotacje  

udzielone na 

podobne zadanie 

w 2022 r. 

Kwota 

przeznaczona 

na realizację 

zadania 

w 2022 r. 

Sport dzieci i młodzieży realizowany w szkołach 

podstawowych 
 

15.000,00 
 

10.000,00  
 

5.000,00 

 
II. Zasady przyznawania dotacji 

 

1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi  

w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione  

w art. 3 ust. 2 i 3 ww. ustawy, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem  

i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Trzcianka. 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 20/22

Burmistrza Trzcianki 

z dnia 10 lutego 2022 r.
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3. Oferta musi być przygotowana zgodnie ze wzorem oferty określonym w rozporządzeniu  

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.  

w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz 

wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań i złożona w formie elektronicznej przy użyciu 

GENERATORA OFERT „WITKAC” dostępnego za pośrednictwem strony internetowej 

www.trzcianka.pl w zakładce: Dla mieszkańca – Organizacje pozarządowe – Konkursy.  

 

4. Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest złożenie poprawnie wypełnionej oferty, 

spełniającej wszystkie wymogi formalne. 

 

5. Za błąd formalny uznaje się:  

1) niezłożenie oferty przez elektroniczny system naboru wniosków aplikacyjnych w terminie określonym 

w niniejszym ogłoszeniu; 

2) niezłożenie oferty w wersji papierowej w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu (decyduje 

data i godzina wpływu do Urzędu Miejskiego Trzcianki); 

3) złożenie oferty bez podpisów osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu; 

4) złożenie oferty bez wymaganych załączników; 

5) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony do realizacji zadania. 

 

6. Dopuszcza się możliwość jednokrotnego uzupełnienia, w terminie 2 dni roboczych od dnia 

opublikowania wyników oceny formalnej na platformie elektronicznej www.witkac.pl, następujących 

błędów formalnych: 

1) złożenie oferty bez podpisów osób upoważnionych; 

2) złożenie oferty bez wymaganych załączników. 

 

W przypadku nieuzupełnienia błędów formalnych, oferty, które je zawierają, zostaną odrzucone. 

Oferty niespełniające warunków formalnych nie będą oceniane pod względem merytorycznym. 

 

7. Wymagane załączniki do oferty: 

1) aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny 

oferenta i umocowanie osób go reprezentujących; 

2) kopie uprawnień trenerów, instruktorów, nauczycieli prowadzących zajęcia sportowe;  

3) harmonogram zajęć każdej grupy treningowej z podaniem kategorii wiekowej  

i przewidywanej liczby uczestników zajęć i/lub przewidywany harmonogram organizacji/udziału w 

zawodach sportowych; 

4) pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji – w przypadku, gdy ofertę podpisały osoby inne 

niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem; 

5) na etapie rozpatrywania ofert, oferent może zostać poproszony o przedłożenie dodatkowych 

załączników. 

 

8. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu, wraz z załączoną do nich dokumentacją, pozostają w aktach 

wydziału merytorycznego i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy ani w trakcie 

procesu zlecania realizacji zadania, ani po jego zakończeniu. 

 

9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

 

10. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.  

 

11. Otwarty konkurs ofert jest rozstrzygany również w przypadku, gdy złożona zostanie jedna oferta. 

 

12. W ramach otwartego konkursu ofert może zostać wybranych kilka ofert realizacji tego samego zadania. 

 

13. Warunkiem przekazania dotacji na wskazany rachunek bankowy jest zawarcie umowy w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

 

14. Burmistrz Trzcianki może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji  

i podpisania z nim umowy w przypadku, gdy okaże się, że oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność 

do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność 

merytoryczną lub finansową oferenta. 
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15. Burmistrz Trzcianki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przed 

upływem terminu składania ofert w konkursie. 

 

16. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli: 

a) nie złożono żadnej oferty; 

b) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu. 

 

17. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu zakończenia 

postępowania konkursowego, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników 

konkursu. 

 

III. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert 

 

1. Oferty rozpatruje właściwa Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Trzcianki, która 

zobowiązana jest do oceny merytorycznej projektu oraz przedłożenia wyników konkursu Burmistrzowi. 

  

2. Oferty, które przeszły pozytywnie ocenę formalną są udostępniane członkom Komisji Konkursowej  

w elektronicznym systemie naboru wniosków w celu dokonania oceny merytorycznej.  

 

3. Każdy członek Komisji indywidualnie ocenia każdą ofertę poprzez wypełnienie Karty Oceny 

Merytorycznej w elektronicznym systemie naboru wniosków w oparciu o niżej wymienione kryteria:  

 
KRYTERIUM WYBORU 

 

PUNKTACJA 

Merytoryczna wartość projektu, w tym: 

- potencjał organizacyjny oferenta i możliwość realizacji zadania  

- proponowana jakość wykonania zadania i jego zakres 

- liczba dzieci i młodzieży objętych szkoleniem 

- częstotliwość zajęć poszczególnych grup 

- zasoby kadrowe: kwalifikacje i doświadczenie 

 

 

 

0 - 50 

Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym: 

- adekwatność kosztów do założonych działań 

- zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do średnich cen 

rynkowych 

- ocena wysokości wydatków 

- przejrzysta konstrukcja kosztorysu 

 

 

 

0 - 40 

Doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach, w tym 

poziom realizacji zleconych zadań w latach poprzednich, rzetelność i 

terminowość rozliczania otrzymanych na ten cel środków 

 

 

0 - 10 

Komisja ma prawo odrzucić oferty, które nie uzyskały minimum 51 punktów 

 

 
4. Ostateczna ocena danej oferty wystawiona przez Komisję Konkursową jest średnią wszystkich wystawionych 

ocen cząstkowych przez poszczególnych członków Komisji. 

 

5. Komisja Konkursowa przedkłada Burmistrzowi Trzcianki listę ofert wraz z proponowanymi kwotami dotacji.  

 

6. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje 

Burmistrz Trzcianki w formie zarządzenia.  

 

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.trzcianka.pl, Biuletynie Informacji Publicznej 

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Trzcianki do dnia 18 marca 2022 r.  

 

8. Przekazanie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem 
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Trzcianki a podmiotem, którego oferta została wybrana w wyniku postępowania konkursowego. 

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania 

 

1. Termin realizacji zadania: od 19 marca 2022 r. do 15 grudnia 2022 r.  

 

2. Podpisanie umowy nastąpi bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert. 

 

3. Zadanie zlecane jest w formie powierzenia realizacji zadania - wymagany wkład wnioskodawcy 

wynosi 0%. 

 

4. Do rozliczenia kosztów zadania będą uwzględniane tylko wydatki poniesione w terminie realizacji 

zadania, który zostanie określony w umowie. 

 

5. Środki finansowe przekazane w ramach dotacji celowej na zadanie określone w niniejszym 

ogłoszeniu mogą być przeznaczone w szczególności na: 

 

a) koszty merytoryczne: 

 

- zakup sprzętu sportowego, odzieży sportowej itp., 

- transport na zawody (w tym zakup paliwa), 

- wyżywienie (w przypadku zawodów i turniejów wyjazdowych), 

- pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia zawodów sportowych (w tym nagrody), 

- opłaty związane z udziałem we współzawodnictwie sportowym,  

- ubezpieczenie zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

- nagrody; 

 

b) koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne – nie więcej niż 5%: 

 

- zakup niezbędnych materiałów biurowych, 

- opłaty pocztowe i bankowe, 

- usługi poligraficzne, 

- obsługa księgowa.  

 

6. Za koszty kwalifikowane uznaje się koszty: 

1) niezbędne do realizacji i bezpośrednio związane z realizacją zadania (zgodnie z opisem działań  

w ofercie realizacji zadania publicznego), 

2) spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi  

z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.  

 

7. W przypadku, gdy przyznana dotacja jest mniejsza od wnioskowanej, oferent zobowiązany jest do 

przedłożenia aktualizacji harmonogramu/rezultatów/kosztorysu realizacji zadania. Dopuszcza się 

nieznaczne zmiany zakresu rzeczowego zadania, jednak nie mogą one zmienić istoty zadania. 

Aktualizacji dokonuje się za pośrednictwem generatora www.witkac.pl 

 

8. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji 

kosztów działania oraz pomiędzy działaniami. Zmiany powyżej 30% oraz utworzenie nowej pozycji 

budżetowej wymagają uprzedniej zgody organizatora konkursu i aneksu do umowy. Po uzyskaniu zgody 

na wprowadzenie zmian, oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację kosztów oferty. 

Aktualizacji dokonuje się za pośrednictwem generatora www.witkac.pl 

 

9. Nie dopuszcza się możliwości dokonania przesunięć z kosztów merytorycznych na koszty obsługi 

zadania publicznego, w tym koszty administracyjne. 

 

10. W ramach zadania oferent nie może pobierać świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania. 

 

11. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji. 

Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Oferent zobligowany jest 

przedstawić zaktualizowany zakres działań i harmonogram. Aktualizacji dokonuje się po uzyskaniu 

zgody organizatora konkursu na ich wprowadzenie, za pośrednictwem generatora www.witkac.pl,. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3FEA34BB-FC88-4A92-8F3E-BAF73C1F9A3F. Podpisany Strona 4

http://www.witkac.pl/
http://www.witkac.pl/
http://www.witkac.pl/


Zmiany powyższe wymagają aneksu do umowy. 

 

12. Oferent zobowiązany jest wypełnić w całości punkt III.5 oferty, tj. Opis zakładanych rezultatów realizacji 

zadania publicznego oraz pkt III.6 Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania 

publicznego.  

 

13. Z uwagi na konieczność rozliczenia zadania publicznego z osiągniętych rezultatów realizacji 

zadania, wykazane w ofercie rezultaty powinny być mierzalne. 

 

14. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli osiągnięty zostanie poziom 80% założonych rezultatów. 

 

15. WAŻNE – w związku z trwającym stanem epidemicznym w kraju z powodu SARS CoV-2 zalecane jest 

wskazanie i opis ryzyka (pkt III.5 oferty) związanego z zakładanymi rezultatami zadania oraz 

zaproponowanie alternatywnych rozwiązań w celu ich osiągnięcia.  

 

16. Nie dopuszcza się możliwości wyceny wkładu rzeczowego w punkcie V.B oferty „Źródła finansowania 

kosztów realizacji zadania”. 

 

17. Oferent realizujący zadanie publiczne zobowiązany jest do składania sprawozdań z realizacji zadania, 

zgodnie z postanowieniami umowy. 

 

18. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową. 

 

19. W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 oferent zobowiązany jest do zachowania 

wszystkich zasad bezpieczeństwa rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Główny 

Inspektorat Sanitarny.  

 

20. Oferent, realizując zadanie publiczne, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony 

danych osobowych, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305  

ze zm.). 

 

V. Termin składania ofert 

 

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo: 

 

1. wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą dedykowanej platformy -  generatora 

wniosków Witkac.pl w terminie do 7 marca 2022 r. 

 

2. wydrukowaną z systemu Witkac.pl ofertę należy podpisać i złożyć (pocztą lub osobiście) wraz  

z załącznikami w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 

Trzcianka, najpóźniej w terminie do 9 marca 2022 r., do godz. 15:30 – decyduje data wpływu do Urzędu 

Miejskiego Trzcianki. 

 

VI. Obowiązek informacyjny RODO 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) 

informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych zawartych w złożonych ofertach  jest organizator konkursu - Gmina 

Trzcianka. Adres: gen. Władysława Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka. 

2. W urzędzie powołany został inspektor ochrony danych. Dane kontaktowe znajdują się na stronie 

internetowej urzędu. 
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3. Przetwarzanie odbywa się w celach przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego z zakresu sportu dzieci młodzieży realizowanego przez uczniowskie kluby sportowe 

działające przy szkołach podstawowych, a podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawa o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

4. Przekazanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów obowiązującego prawa. 

Konsekwencje niepodania danych wynikają z ustaw odrębnych. 

5. Okres przechowywania Państwa danych został określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 

dn. 18.01.2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6. Realizacja praw podmiotowych (dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, itd.) wynika z RODO 

oraz ustaw odrębnych. 

7. Podmiotom danych przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego (PUODO). 
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BURMISTRZ TRZCIANKI 

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. 

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie: 

 

ORGANIZACJA IMPREZ, ZAWODÓW I ROZGRYWEK SPORTOWYCH – II NABÓR 

 

 

Podstawa prawna konkursu 

 

1. Art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. 

poz. 1057 ze zm.); 

 

2. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.  

w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów 

sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057); 

 

3. Uchwała Nr XLIII/460/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia programu 

współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na terenie gminy na 2022 rok. 

 

Cel konkursu:  

 

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom działającym 

w sferze działalności pożytku publicznego realizacji zadań publicznych gminy Trzcianka w dziedzinie kultury 

fizycznej zmierzających do pełniejszego zaspokajania potrzeb i podniesienia poziomu życia mieszkańców gminy 

Trzcianka, a w szczególności do upowszechniania sportu i aktywnego stylu życia. 

 

Oczekiwane rezultaty: 

 

Organizacja wydarzenia sportowego dla co najmniej 300 uczestników 

 

I. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania oraz poniesione wydatki na 

podobne zadanie w roku ubiegłym i bieżącym 

 

Nazwa zadania 

 

Dotacje 

udzielone na 

podobne zadanie 

w 2021 r. 

Dotacje  

udzielone na 

podobne zadanie 

w 2022 r. 

Kwota 

przeznaczona 

na realizację 

zadania 

w 2022 r. 

 

Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych 

 

43.160,00 

 

45.000,40 
 

9.999,60 

 

II. Zasady przyznawania dotacji 

 

1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi  

w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione  

w art. 3 ust. 2 i 3 ww. ustawy, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem  

i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Trzcianka. 

 

3. Oferta musi być przygotowana zgodnie ze wzorem oferty określonym w rozporządzeniu  

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.  

w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 20/22

Burmistrza Trzcianki 

z dnia 10 lutego 2022 r.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3FEA34BB-FC88-4A92-8F3E-BAF73C1F9A3F. Podpisany Strona 1



wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań i złożona w formie elektronicznej przy użyciu 

GENERATORA OFERT „WITKAC” dostępnego za pośrednictwem strony internetowej 

www.trzcianka.pl w zakładce: Dla mieszkańca – Organizacje pozarządowe – Konkursy.  

 

4. Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest złożenie poprawnie wypełnionej oferty, 

spełniającej wszystkie wymogi formalne. 

 

5. Za błąd formalny uznaje się:  

1) niezłożenie oferty przez elektroniczny system naboru wniosków aplikacyjnych w terminie określonym 

w niniejszym ogłoszeniu; 

2) niezłożenie oferty w wersji papierowej w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu (decyduje 

data i godzina wpływu do Urzędu Miejskiego Trzcianki); 

3) złożenie oferty bez podpisów osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu; 

4) złożenie oferty bez wymaganych załączników; 

5) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony do realizacji zadania. 

 

6. Dopuszcza się możliwość jednokrotnego uzupełnienia, w terminie 2 dni roboczych od dnia 

opublikowania wyników oceny formalnej na platformie elektronicznej www.witkac.pl, następujących 

błędów formalnych: 

1) złożenie oferty bez podpisów osób upoważnionych; 

2) złożenie oferty bez wymaganych załączników. 

 

W przypadku nieuzupełnienia błędów formalnych, oferty, które je zawierają, zostaną odrzucone. 

Oferty niespełniające warunków formalnych nie będą oceniane pod względem merytorycznym. 

 

7. Wymagane załączniki do oferty: 

 

1) aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny 

oferenta i umocowanie osób go reprezentujących; 

2) pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji – w przypadku, gdy ofertę podpisały osoby inne 

niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem; 

3) na etapie rozpatrywania ofert, oferent może zostać poproszony o przedłożenie dodatkowych 

załączników. 

 

8. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu, wraz z załączoną do nich dokumentacją, pozostają w aktach 

wydziału merytorycznego i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy ani w trakcie 

procesu zlecania realizacji zadania, ani po jego zakończeniu. 

 

9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

 

10. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.  

 

11. Otwarty konkurs ofert jest rozstrzygany również w przypadku, gdy złożona zostanie jedna oferta. 

 

12. W ramach otwartego konkursu ofert może zostać wybranych kilka ofert realizacji tego samego zadania. 

 

13. Warunkiem przekazania dotacji na wskazany rachunek bankowy jest zawarcie umowy w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

 

14. Burmistrz Trzcianki może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji  

i podpisania z nim umowy w przypadku, gdy okaże się, że oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność 

do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność 

merytoryczną lub finansową oferenta. 

 

15. Burmistrz Trzcianki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przed 

upływem terminu składania ofert w konkursie. 

 

16. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli: 

a) nie złożono żadnej oferty; 

b) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu. 
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17. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu zakończenia 

postępowania konkursowego, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników 

konkursu. 

 

III. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert 

 

1. Oferty rozpatruje właściwa Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Trzcianki, która 

zobowiązana jest do oceny merytorycznej projektu oraz przedłożenia wyników konkursu Burmistrzowi. 

  

2. Oferty, które przeszły pozytywnie ocenę formalną są udostępniane członkom Komisji Konkursowej  

w elektronicznym systemie naboru wniosków w celu dokonania oceny merytorycznej.  

 

3. Każdy członek Komisji indywidualnie ocenia każdą ofertę poprzez wypełnienie Karty Oceny 

Merytorycznej w elektronicznym systemie naboru wniosków w oparciu o niżej wymienione kryteria:  

 

KRYTERIUM WYBORU PUNKTACJA 

Merytoryczna wartość projektu, w tym: 

- potencjał organizacyjny oferenta i możliwość realizacji zadania  

- proponowana jakość wykonania zadania i jego zakres 

- przewidywana liczba zawodników biorących udział w zadaniu 

- przewidywana liczba widzów w trakcie wydarzenia 

- promocja zadania 

 

 

0 - 50 

Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym: 

- adekwatność kosztów do założonych działań 

- zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do średnich cen 

rynkowych 

- ocena wysokości wydatków 

- przejrzysta konstrukcja kosztorysu 

 

 

0 - 30 

Udział środków finansowych własnych i/lub środków pochodzących z innych 

źródeł: 

10% - 0 pkt 

11% - 20% - 3 pkt 

21% - 40% - 6 pkt 

41% - 60% - 8 pkt 

Powyżej 60% - 10 pkt 

 

 

 

0 - 10 

Uwzględnienie wkładu osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy 

społecznej członków 

0 - 5 

Doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach, w tym 

poziom realizacji zleconych zadań w latach poprzednich, rzetelność i 

terminowość rozliczania otrzymanych na ten cel środków 

 

0 - 5 

Komisja ma prawo odrzucić oferty, które nie uzyskały minimum 51 punktów 

 

 

 

4. Ostateczna ocena danej oferty wystawiona przez Komisję Konkursową jest średnią wszystkich wystawionych 

ocen cząstkowych przez poszczególnych członków Komisji. 

 

5. Komisja Konkursowa przedkłada Burmistrzowi Trzcianki listę ofert wraz z proponowanymi kwotami dotacji.  

 

6. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje 

Burmistrz Trzcianki w formie zarządzenia.  

 

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.trzcianka.pl, Biuletynie Informacji Publicznej 

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Trzcianki do dnia 18 marca 2022 r. 

 

8. Przekazanie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem 
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Trzcianki a podmiotem, którego oferta została wybrana w wyniku postępowania konkursowego. 

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania 

 

1. Termin realizacji zadania ustala się od 19 marca 2022 r. do 15 grudnia 2022 r.  

 

2. Podpisanie umowy nastąpi bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert. 

 

3. Do rozliczenia kosztów zadania będą uwzględniane tylko wydatki poniesione w terminie realizacji 

zadania, który zostanie określony w umowie. 

 

4. Zadanie zlecane jest w formie wsparcia realizacji zadania. Oferent jest zobowiązany  zadeklarować w 

kosztorysie realizacji zadania co najmniej 30% finansowej wartości projektu, na który składają się: 

- środki finansowe własne, 

- środki finansowe z innych źródeł publicznych, 

- świadczenia pieniężne od odbiorców zadania, 

- pozostałe środki (np. sponsorskie). 

  

5. Wkład finansowy oferenta może pochodzić ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania pod 

warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, 

z której przychód przeznacza na działalność statutową. 

 

6. Za koszty kwalifikowane uznaje się koszty: 

1) niezbędne do realizacji i bezpośrednio związane z realizacją zadania (zgodnie z opisem działań  

w ofercie realizacji zadania publicznego), 

2) spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi  

z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów. 

 

7. Na pokrycie kosztów obsługi zadania publicznego, w tym kosztów administracyjnych, można 

przeznaczyć maksymalnie 5% wartości otrzymanej dotacji.  

 

8. W przypadku, gdy przyznana dotacja jest mniejsza od wnioskowanej oferent zobowiązany jest przed 

podpisaniem umowy, do przedłożenia aktualizacji harmonogramu/rezultatów/kosztorysu realizacji 

zadania. Dopuszcza się nieznaczne zmiany zakresu rzeczowego zadania, jednak nie mogą one zmienić 

istoty zadania. Aktualizacji dokonuje się za pośrednictwem generatora www.witkac.pl 

 

9. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji 

kosztów działania oraz pomiędzy działaniami. Zmiany powyżej 30% oraz utworzenie nowej pozycji 

budżetowej wymagają uprzedniej zgody organizatora konkursu i aneksu do umowy. Po uzyskaniu zgody 

na wprowadzenie zmian, oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację kosztów oferty. 

Aktualizacji dokonuje się za pośrednictwem generatora www.witkac.pl 

 

10. Nie dopuszcza się możliwości dokonania przesunięć z kosztów merytorycznych na koszty obsługi 

zadania publicznego, w tym koszty administracyjne. 

 

11. W trakcie realizacji zadania publicznego nie dopuszcza się możliwości zwiększenia kosztów osobowych. 

 

12. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji. 

Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Oferent zobligowany jest 

przedstawić zaktualizowany zakres działań i harmonogram. Aktualizacji dokonuje się po uzyskaniu 

zgody organizatora konkursu na ich wprowadzenie, za pośrednictwem generatora www.witkac.pl,. 

Zmiany powyższe wymagają aneksu do umowy. 

 

13. Oferent zobowiązany jest wypełnić w całości punkt III.5 oferty, tj. Opis zakładanych rezultatów realizacji 

zadania publicznego oraz pkt III.6 Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania 

publicznego.  

 

14. Z uwagi na konieczność rozliczenia zadania publicznego z osiągniętych rezultatów realizacji 
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15. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje minimum 80% założonych  

w ofercie i aktualizacji rezultatów. 

 

16. WAŻNE – w związku z trwającym stanem epidemicznym w kraju z powodu SARS CoV-2 zalecane jest 

wskazanie i opis ryzyka (pkt III.5 oferty) związanego z zakładanymi rezultatami zadania oraz 

zaproponowanie alternatywnych rozwiązań w celu ich osiągnięcia.  

 

17. Udział wkładu osobowego w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji nie jest limitowany. 

 

18. Nie dopuszcza się możliwości wyceny wkładu rzeczowego w punkcie V.B oferty „Źródła finansowania 

kosztów realizacji zadania”. 

 

19. Oferent realizujący zadanie publiczne zobowiązany jest do składania sprawozdań z realizacji zadania, 

zgodnie z postanowieniami umowy. 

 

20. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie ze złożoną ofertą  

i zawartą umową. 

 

21. W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 oferent zobowiązany jest do zachowania 

wszystkich zasad bezpieczeństwa rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Główny 

Inspektorat Sanitarny.  
 

22. Oferent, realizując zadanie publiczne, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa,  

w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych 

przepisach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.). 

 

V. Termin składania ofert 

 

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo: 

 

1. wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą dedykowanej platformy -  generatora 

wniosków Witkac.pl w terminie do 7 marca 2022 r. 

 

2. wydrukowaną z systemu Witkac.pl ofertę należy podpisać i złożyć (pocztą lub osobiście) wraz  

z załącznikami w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, 

najpóźniej w terminie do 9 marca 2022 r.  do godz. 15:30 – decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego 

Trzcianki. 

 

VI. Obowiązek informacyjny RODO 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) 

informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych zawartych w złożonych ofertach  jest organizator konkursu - Gmina 

Trzcianka. Adres: gen. Władysława Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka. 

2. W urzędzie powołany został inspektor ochrony danych. Dane kontaktowe znajdują się na stronie 

internetowej urzędu. 

3. Przetwarzanie odbywa się w celach przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego z zakresu sportu, a podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawa o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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4. Przekazanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów obowiązującego prawa. 

Konsekwencje niepodania danych wynikają z ustaw odrębnych. 

5. Okres przechowywania Państwa danych został określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów  

z dn. 18.01.2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6. Realizacja praw podmiotowych (dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, itd.) wynika z RODO 

oraz ustaw odrębnych. 

7. Podmiotom danych przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego (PUODO). 
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BURMISTRZ TRZCIANKI 

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. 

w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  

 

 
Podstawa prawna konkursu 

 

1. Art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. 

poz. 1057 ze zm.); 

 

2. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.                

w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów 

sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057); 

 

3. Uchwała Nr XLIII/460/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia programu 

współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na terenie gminy na 2022 rok. 

 

Cel konkursu:  

 

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom działającym 

w sferze działalności pożytku publicznego realizacji zadań publicznych gminy Trzcianka w dziedzinie kultury 

zmierzających do podniesienia poziomu życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokajanie ich potrzeb 

kulturalnych 

 

Oczekiwane rezultaty: 

 

Zapewnienie mieszkańcom gminy Trzcianka dostępu do wydarzeń kulturalnych (festyny, koncerty itp.)  

 

I. Rodzaj zadania publicznego i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację  

 

Rodzaj zadania 

 

Dotacje udzielone przez 

gminę Trzcianka na 

podobne zadanie w 2021 r. 

Kwota przeznaczona na 

realizację zadania 

w 2022 r. 

Organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych 14.000,00       15.000,00 00 

 
II. Zasady przyznawania dotacji 

 

1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi  

w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione         

w art. 3 ust. 2 i 3 ww. ustawy, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem           

i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Trzcianka. 

 

3. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wzorem oferty określonym w rozporządzeniu  

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie 

wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów 

sprawozdań z wykonania tych zadań i złożona w formie elektronicznej przy użyciu GENERATORA 

OFERT „WITKAC” dostępnego za pośrednictwem strony internetowej www.trzcianka.pl w zakładce: 

Dla mieszkańca – Organizacje pozarządowe – Konkursy.  

 

4. Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest złożenie poprawnie wypełnionej oferty, 

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 20/22

Burmistrza Trzcianki 

z dnia 10 lutego 2022 r.
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spełniającej wszystkie wymogi formalne. 

 

5. Za błąd formalny uznaje się: 

 

1) niezłożenie oferty przez elektroniczny system naboru wniosków aplikacyjnych w terminie określonym 

w niniejszym ogłoszeniu; 

2) niezłożenie oferty w wersji papierowej w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu (decyduje 

data i godzina wpływu do Urzędu Miejskiego Trzcianki); 

3) złożenie oferty bez podpisów osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu; 

4) złożenie oferty bez wymaganych załączników; 

5) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony do realizacji zadania. 

 

6. Dopuszcza się możliwość jednokrotnego uzupełnienia, w terminie 2 dni roboczych od dnia oceny 

formalnej, błędu formalnego polegającego na:  

1) złożeniu oferty bez podpisów osób upoważnionych; 

2) złożeniu oferty bez wymaganych załączników. 

 

7. W przypadku nieuzupełnienia błędów formalnych, o którym mowa w ust. 6, oferty, które ww. błędy 

zawierają, zostaną odrzucone. Oferty niespełniające warunków formalnych nie będą oceniane pod 

względem merytorycznym. 

 

8. Wymagane załączniki do oferty: 

 

1) aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny 

oferenta i umocowanie osób go reprezentujących; 

2) pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji – w przypadku, gdy ofertę podpisały osoby inne 

niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem; 

3) na etapie rozpatrywania ofert, oferent może zostać poproszony o przedłożenie dodatkowych 

załączników. 

 

9. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu, wraz z załączoną do nich dokumentacją, pozostają w aktach 

wydziału merytorycznego i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy ani w trakcie 

procesu zlecania realizacji zadania, ani po jego zakończeniu. 

 

10. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

 

11. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.  

 

12. Otwarty konkurs ofert jest rozstrzygany również w przypadku, gdy złożona zostanie jedna oferta. 

 

13. W ramach otwartego konkursu ofert może zostać wybranych kilka ofert realizacji tego samego zadania. 

 

14. Warunkiem przekazania dotacji na wskazany rachunek bankowy jest zawarcie umowy w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

 

15. Burmistrz Trzcianki może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji                      

i podpisania z nim umowy w przypadku, gdy okaże się, że oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność 

do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność 

merytoryczną lub finansową oferenta. 

 

16. Burmistrz Trzcianki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przed 

upływem terminu składania ofert w konkursie. 

 

17. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty; 

2) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.  

 

18. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu zakończenia 

postępowania konkursowego, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników 

konkursu. 
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III. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert 

 

1. Oferty rozpatruje właściwa Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Trzcianki, która 

zobowiązana jest do oceny merytorycznej projektu oraz przedłożenia wyników konkursu Burmistrzowi. 

  

2. Oferty, które przeszły pozytywnie ocenę formalną są udostępniane członkom Komisji Konkursowej w 

elektronicznym systemie naboru wniosków w celu dokonania oceny merytorycznej. 

 

3. Każdy członek Komisji indywidualnie ocenia każdą ofertę poprzez wypełnienie Karty Oceny 

Merytorycznej w elektronicznym systemie naboru wniosków w oparciu o niżej wymienione kryteria:  

 

KRYTERIUM WYBORU PUNKTACJA 

Merytoryczna wartość projektu, w tym: 

- potencjał organizacyjny oferenta i możliwość realizacji zadania  

- proponowana jakość wykonania zadania i jego zakres 

- dostępność finansowa dla odbiorców, 

- przewidywana liczba widzów w trakcie wydarzenia 

- promocja zadania 

 

 

0 - 50 

Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym: 

- adekwatność kosztów do założonych działań 

- zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do średnich cen 

rynkowych 

- ocena wysokości wydatków 

- przejrzysta konstrukcja kosztorysu 

 

 

0 - 30 

Udział środków finansowych własnych i/lub środków pochodzących z innych 

źródeł: 

10% - 0 pkt 

11% - 20% - 3 pkt 

21% - 40% - 6 pkt 

41% - 60% - 8 pkt 

Powyżej 60% - 10 pkt 

 

 

 

0 - 10 

Uwzględnienie wkładu osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy 

społecznej członków 

0 - 5 

Doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach, w tym 

poziom realizacji zleconych zadań w latach poprzednich, rzetelność i 

terminowość rozliczania otrzymanych na ten cel środków 

 

0 - 5 

Komisja ma prawo odrzucić oferty, które nie uzyskały minimum 51 punktów 

 

 

 

4. Ostateczna ocena danej oferty wystawiona przez Komisję Konkursową jest średnią wszystkich wystawionych                   

ocen cząstkowych przez poszczególnych członków Komisji. 

 

5. Komisja Konkursowa przedkłada Burmistrzowi Trzcianki listę ofert wraz z proponowanymi kwotami dotacji.  

 

6. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwot przyznanych dotacji 

dokonuje Burmistrz Trzcianki w formie zarządzenia.  

 

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.trzcianka.pl, Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Trzcianki do 18 marca 2022 r.  

 

8. Przekazanie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem 
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Trzcianki a podmiotem, którego oferta została wybrana w wyniku postępowania konkursowego. 

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania 

 

1. Termin realizacji zadania ustala się od 19 marca 2022 r. do 30 listopada 2022 r.  

 

2. Podpisanie umowy nastąpi bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert. 

 

3. Do rozliczenia kosztów zadania będą uwzględniane tylko wydatki poniesione w terminach określonych 

w umowie. 

 

4. Zadanie zlecane jest w formie wsparcia realizacji zadania. Oferent jest zobowiązany  zadeklarować  

w kosztorysie realizacji zadania co najmniej 10% finansowej wartości projektu, na który składają 

się: 

- środki finansowe własne, 

- środki finansowe z innych źródeł publicznych, 

- świadczenia pieniężne od odbiorców zadania, 

- pozostałe środki (np. sponsorskie). 

  

5. Wkład finansowy oferenta może pochodzić ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania pod 

warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, 

z której przychód przeznacza na działalność statutową. 

 

6. Za koszty kwalifikowane uznaje się koszty: 

1) niezbędne do realizacji i bezpośrednio związane z realizacją zadania (zgodnie z opisem działań  

w ofercie realizacji zadania publicznego), 

2) spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi  

z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów. 

 

7. Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne, nie mogą być wyższe  

niż 5 % wartości otrzymanej dotacji. 

 

8. W przypadku, gdy przyznana dotacja jest mniejsza od wnioskowanej oferent zobowiązany jest przed 

podpisaniem umowy, do przedłożenia aktualizacji harmonogramu/rezultatów/kosztorysu realizacji 

zadania. Aktualizacji oferty należy dokonać przy zachowaniu proporcji wskazanych w ofercie  

z zastrzeżeniem, że wkład własny finansowy nie może być rekompensowany wkładem osobowym. 
Dopuszcza się nieznaczne zmiany zakresu rzeczowego zadania, jednak nie mogą one zmienić istoty 

zadania. Aktualizacji dokonuje się za pośrednictwem generatora www.witkac.pl 

 

9. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji 

kosztów działania oraz pomiędzy działaniami. Zwiększenia kosztów powyżej 30% oraz utworzenie 

nowej pozycji budżetowej wymagają uprzedniej zgody organizatora konkursu i aneksu do umowy. Po 

uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian, oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowaną 

kalkulację kosztów oferty. Aktualizacji dokonuje się za pośrednictwem generatora www.witkac.pl 

 

10. Nie dopuszcza się możliwości dokonania przesunięć z kosztów merytorycznych na koszty obsługi 

zadania publicznego, w tym koszty administracyjne. 

 

11. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji. 

Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Oferent zobligowany jest 

przedstawić zaktualizowany zakres działań i harmonogram. Aktualizacji dokonuje się po uzyskaniu 

zgody organizatora konkursu na ich wprowadzenie, za pośrednictwem generatora www.witkac.pl,. 

Zmiany powyższe wymagają aneksu do umowy. 

 

12. Oferent zobowiązany jest wypełnić w całości punkt III.5 oferty, tj. Opis zakładanych rezultatów realizacji 

zadania publicznego oraz pkt III.6 Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania 

publicznego.  

 

13. Z uwagi na konieczność rozliczenia zadania publicznego z osiągniętych rezultatów realizacji 
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14. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje minimum 80% założonych  

w ofercie i aktualizacji rezultatów. 

 

15. Udział wkładu osobowego w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji nie jest limitowany. 

 

16. WAŻNE - w związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 zalecane jest wskazanie i opis ryzyka 

(pkt III.5 oferty) związanego z zakładanymi rezultatami zadania oraz zaproponowanie alternatywnych 

rozwiązań w celu ich osiągnięcia. 

 

17. Nie dopuszcza się możliwości wyceny wkładu rzeczowego w punkcie V.B oferty „Źródła finansowania 

kosztów realizacji zadania”. 

 

18. Oferent realizujący zadanie publiczne zobowiązany jest do składania sprawozdań z realizacji zadania, 

zgodnie z postanowieniami umowy. 

 

19. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową. 

 

20. W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 oferent zobowiązany jest do zachowania 

wszystkich zasad bezpieczeństwa rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Główny 

Inspektorat Sanitarny.  

 

21. Oferent, realizując zadanie publiczne, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony 

danych osobowych, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 

ze zm.). 

 

V. Termin składania ofert 

 

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo: 

 

1. wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą dedykowanej platformy -  generatora 

wniosków Witkac.pl w terminie do 7 marca 2022 r. 

 

2. wydrukowaną z systemu Witkac.pl ofertę należy podpisać i złożyć (pocztą lub osobiście) wraz  

z załącznikami w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, 

najpóźniej w terminie do 9 marca 2022 r.  do godz. 15:30 – decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego 

Trzcianki. 

 

VI. Obowiązek informacyjny RODO 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych) informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych zawartych w złożonych ofertach  jest organizator konkursu - Gmina 

Trzcianka. Adres: gen. Władysława Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka. 

2. W urzędzie powołany został inspektor ochrony danych. Dane kontaktowe znajdują się na stronie 

internetowej urzędu. 

3. Przetwarzanie odbywa się w celach przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a podstawą 

przetwarzania danych osobowych jest ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

4. Przekazanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów obowiązującego prawa. 

Konsekwencje niepodania danych wynikają z ustaw odrębnych. 
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5. Okres przechowywania Państwa danych został określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów  

z dn. 18.01.2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6. Realizacja praw podmiotowych (dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, itd.) wynika z RODO 

oraz ustaw odrębnych. 

7. Podmiotom danych przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego (PUODO). 
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BURMISTRZ TRZCIANKI 

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. 

w zakresie turystyki i krajoznawstwa 
 

 

Podstawa prawna konkursu 

 

1. Art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. 

poz. 1057 ze zm.); 

 

2. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.                

w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów 

sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057); 

 

3. Uchwała Nr XLIII/460/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia programu 

współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na terenie gminy na 2022 rok. 

 

Cel konkursu:  

 

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom działającym 

w sferze działalności pożytku publicznego realizacji zadań publicznych gminy Trzcianka zmierzających do 

upowszechniania turystyki i krajoznawstwa oraz zapewnienie atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu poprzez 

organizację rajdów 

 

Oczekiwane rezultaty: 

 

Zorganizowanie co najmniej jednego rajdu dla minimum 20 mieszkańców gminy Trzcianka 

 

I. Rodzaj zadania publicznego i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację  

 

Rodzaj zadania 

 

Dotacje udzielone przez 

gminę Trzcianka na 

podobne zadanie w 2021 r. 

Kwota przeznaczona na 

realizację zadania 

w 2022 r. 

Organizacja i udział w rajdach turystycznych  

i krajoznawczych 

5.000,00       5.000,00 00 

 
II. Zasady przyznawania dotacji 

 

1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi  

w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione         

w art. 3 ust. 2 i 3 ww. ustawy, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem           

i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Trzcianka. 

 

3. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wzorem oferty określonym w rozporządzeniu  

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie 

wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów 

sprawozdań z wykonania tych zadań i złożona w formie elektronicznej przy użyciu GENERATORA 

OFERT „WITKAC” dostępnego za pośrednictwem strony internetowej www.trzcianka.pl w zakładce: 

Dla mieszkańca – Organizacje pozarządowe – Konkursy.  

 

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 20/22

Burmistrza Trzcianki 

z dnia 10 lutego 2022 r.
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4. Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest złożenie poprawnie wypełnionej oferty, 

spełniającej wszystkie wymogi formalne. 

 

5. Za błąd formalny uznaje się: 

 

1) niezłożenie oferty przez elektroniczny system naboru wniosków aplikacyjnych w terminie określonym 

w niniejszym ogłoszeniu; 

2) niezłożenie oferty w wersji papierowej w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu (decyduje 

data i godzina wpływu do Urzędu Miejskiego Trzcianki); 

3) złożenie oferty bez podpisów osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu; 

4) złożenie oferty bez wymaganych załączników; 

5) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony do realizacji zadania. 

 

6. Dopuszcza się możliwość jednokrotnego uzupełnienia, w terminie 2 dni roboczych od dnia oceny 

formalnej, błędu formalnego polegającego na:  

1) złożeniu oferty bez podpisów osób upoważnionych; 

2) złożeniu oferty bez wymaganych załączników. 

Informacja o możliwości uzupełnienia ww. błędu formalnego przekazana zostanie oferentowi za pomocą 

generatora wniosków: www.witkac.pl. 

 

7. W przypadku nieuzupełnienia błędu formalnego, o którym mowa w ust. 6, oferty, które ww. błędy 

zawierają, zostaną odrzucone. Oferty niespełniające warunków formalnych nie będą oceniane pod 

względem merytorycznym. 

 

8. Wymagane załączniki do oferty: 

 

1) aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny 

oferenta i umocowanie osób go reprezentujących; 

2) pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji – w przypadku, gdy ofertę podpisały osoby inne 

niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem; 

3) na etapie rozpatrywania ofert, oferent może zostać poproszony o przedłożenie dodatkowych 

załączników. 

 

9. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu, wraz z załączoną do nich dokumentacją, pozostają w aktach 

wydziału merytorycznego i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy ani w trakcie 

procesu zlecania realizacji zadania, ani po jego zakończeniu. 

 

10. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

 

11. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.  

 

12. Otwarty konkurs ofert jest rozstrzygany również w przypadku, gdy złożona zostanie jedna oferta. 

 

13. W ramach otwartego konkursu ofert może zostać wybranych kilka ofert realizacji tego samego zadania. 

 

14. Warunkiem przekazania dotacji na wskazany rachunek bankowy jest zawarcie umowy w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

 

15. Burmistrz Trzcianki może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji                      

i podpisania z nim umowy w przypadku, gdy okaże się, że oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność 

do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność 

merytoryczną lub finansową oferenta. 

 

16. Burmistrz Trzcianki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przed 

upływem terminu składania ofert w konkursie. 

 

17. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty; 

2) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.  
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18. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu zakończenia 

postępowania konkursowego, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników 

konkursu. 

 

III. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert 

 

1. Oferty rozpatruje właściwa Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Trzcianki, która 

zobowiązana jest do oceny merytorycznej projektu oraz przedłożenia wyników konkursu Burmistrzowi. 

  

2. Oferty, które przeszły pozytywnie ocenę formalną są udostępniane członkom Komisji Konkursowej  

w elektronicznym systemie naboru wniosków w celu dokonania oceny merytorycznej. 

 

3. Każdy członek Komisji indywidualnie ocenia każdą ofertę poprzez wypełnienie Karty Oceny 

Merytorycznej w elektronicznym systemie naboru wniosków w oparciu o niżej wymienione kryteria:  

 

KRYTERIUM WYBORU PUNKTACJA 

Merytoryczna wartość projektu, w tym: 

- potencjał organizacyjny oferenta i możliwość realizacji zadania  

- proponowana jakość wykonania zadania i jego zakres 

- przewidywana liczba uczestników zadania 

- promocja zadania 

 

 

0 - 50 

Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym: 

- adekwatność kosztów do założonych działań 

- zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do średnich cen 

rynkowych 

- ocena wysokości wydatków 

- przejrzysta konstrukcja kosztorysu 

 

 

0 - 30 

Udział środków finansowych własnych i/lub środków pochodzących z innych 

źródeł: 

10% - 0 pkt 

11% - 20% - 3 pkt 

21% - 40% - 6 pkt 

41% - 60% - 8 pkt 

Powyżej 60% - 10 pkt 

 

 

 

0 - 10 

Uwzględnienie wkładu osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy 

społecznej członków 

0 - 5 

Doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach, w tym 

poziom realizacji zleconych zadań w latach poprzednich, rzetelność i 

terminowość rozliczania otrzymanych na ten cel środków 

 

0 - 5 

Komisja ma prawo odrzucić oferty, które nie uzyskały minimum 51 punktów 

 

 

 

4. Ostateczna ocena danej oferty wystawiona przez Komisję Konkursową jest średnią wszystkich wystawionych                   

ocen cząstkowych przez poszczególnych członków Komisji. 

 

5. Komisja Konkursowa przedkłada Burmistrzowi Trzcianki listę ofert wraz z proponowanymi kwotami dotacji.  

 

6. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwot przyznanych dotacji 

dokonuje Burmistrz Trzcianki w formie zarządzenia.  

 

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.trzcianka.pl, Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Trzcianki do 18 marca 2022 r.  

 

8. Przekazanie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem 
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Trzcianki a podmiotem, którego oferta została wybrana w wyniku postępowania konkursowego. 

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania 

 

1. Termin realizacji zadania ustala się od 19 marca 2022 r. do 30 listopada 2022 r.  

 

2. Podpisanie umowy nastąpi bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert. 

 

3. Do rozliczenia kosztów zadania będą uwzględniane tylko wydatki poniesione w terminach określonych 

w umowie. 

 

4. Zadanie zlecane jest w formie wsparcia realizacji zadania. Oferent jest zobowiązany  zadeklarować  

w kosztorysie realizacji zadania co najmniej 10% finansowej wartości projektu, na który składają 

się: 

- środki finansowe własne, 

- środki finansowe z innych źródeł publicznych, 

- świadczenia pieniężne od odbiorców zadania, 

- pozostałe środki (np. sponsorskie). 

  

5. Wkład finansowy oferenta może pochodzić ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania pod 

warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, 

z której przychód przeznacza na działalność statutową. 

 

6. Za koszty kwalifikowane uznaje się koszty: 

1) niezbędne do realizacji i bezpośrednio związane z realizacją zadania (zgodnie z opisem działań  

w ofercie realizacji zadania publicznego), 

2) spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi  

z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów. 

 

7. Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne, nie mogą być wyższe  

niż 5 % wartości otrzymanej dotacji. 

 

8. W przypadku, gdy przyznana dotacja jest mniejsza od wnioskowanej oferent zobowiązany jest przed 

podpisaniem umowy, do przedłożenia aktualizacji harmonogramu/rezultatów/kosztorysu realizacji 

zadania. Aktualizacji oferty należy dokonać przy zachowaniu proporcji wskazanych w ofercie  

z zastrzeżeniem, że wkład własny finansowy nie może być rekompensowany wkładem osobowym. 
Dopuszcza się nieznaczne zmiany zakresu rzeczowego zadania, jednak nie mogą one zmienić istoty 

zadania. Aktualizacji dokonuje się za pośrednictwem generatora www.witkac.pl 

 

9. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji 

kosztów działania oraz pomiędzy działaniami. Zwiększenia kosztów powyżej 30% oraz utworzenie 

nowej pozycji budżetowej wymagają uprzedniej zgody organizatora konkursu i aneksu do umowy. Po 

uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian, oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowaną 

kalkulację kosztów oferty. Aktualizacji dokonuje się za pośrednictwem generatora www.witkac.pl 

 

10. Nie dopuszcza się możliwości dokonania przesunięć z kosztów merytorycznych na koszty obsługi 

zadania publicznego, w tym koszty administracyjne. 

 

11. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji. 

Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Oferent zobligowany jest 

przedstawić zaktualizowany zakres działań i harmonogram. Aktualizacji dokonuje się po uzyskaniu 

zgody organizatora konkursu na ich wprowadzenie, za pośrednictwem generatora www.witkac.pl,. 

Zmiany powyższe wymagają aneksu do umowy. 

 

12. Oferent zobowiązany jest wypełnić w całości punkt III.5 oferty, tj. Opis zakładanych rezultatów realizacji 

zadania publicznego oraz pkt III.6 Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania 

publicznego.  

 

13. Z uwagi na konieczność rozliczenia zadania publicznego z osiągniętych rezultatów realizacji 
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14. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje minimum 80% założonych  

w ofercie i aktualizacji rezultatów. 

 

15. Udział wkładu osobowego w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji nie jest limitowany. 

 

16. W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 zalecane jest wskazanie i opis ryzyka (pkt III.5 

oferty) związanego z zakładanymi rezultatami zadania oraz zaproponowanie alternatywnych rozwiązań 

w celu ich osiągnięcia. 

 

17. Nie dopuszcza się możliwości wyceny wkładu rzeczowego w punkcie V.B oferty „Źródła finansowania 

kosztów realizacji zadania”. 

 

18. Oferent realizujący zadanie publiczne zobowiązany jest do składania sprawozdań z realizacji zadania, 

zgodnie z postanowieniami umowy. 

 

19. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową. 

 

20. W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 oferent zobowiązany jest do zachowania 

wszystkich zasad bezpieczeństwa rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Główny 

Inspektorat Sanitarny.  

 

21. Oferent, realizując zadanie publiczne, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony 

danych osobowych, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 

ze zm.). 

 

V. Termin składania ofert 

 

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo: 

 

1. wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą dedykowanej platformy -  generatora 

wniosków Witkac.pl w terminie do 7 marca 2022 r. 

 

2. wydrukowaną z systemu Witkac.pl ofertę należy podpisać i złożyć (pocztą lub osobiście) wraz  

z załącznikami w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, 

najpóźniej w terminie do 9 marca 2021 r.  do godz. 15:30 – decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego 

Trzcianki. 

 

VI. Obowiązek informacyjny RODO 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych) informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych zawartych w złożonych ofertach  jest organizator konkursu - Gmina 

Trzcianka. Adres: gen. Władysława Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka. 

2. W urzędzie powołany został inspektor ochrony danych. Dane kontaktowe znajdują się na stronie 

internetowej urzędu. 

3. Przetwarzanie odbywa się w celach przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa, a podstawą przetwarzania danych osobowych jest 

ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

4. Przekazanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów obowiązującego prawa. 

Konsekwencje niepodania danych wynikają z ustaw odrębnych. 
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5. Okres przechowywania Państwa danych został określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów  

z dn. 18.01.2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6. Realizacja praw podmiotowych (dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, itd.) wynika z RODO 

oraz ustaw odrębnych. 

7. Podmiotom danych przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego (PUODO). 
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BURMISTRZ TRZCIANKI 

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. 

w zakresie turystyki i krajoznawstwa 

 

 
Podstawa prawna konkursu 

 

1. Art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. 

poz. 1057 ze zm.); 

 

2. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.                

w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów 

sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057); 

 

3. Uchwała Nr XLIII/460/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia programu 

współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na terenie gminy na 2022 rok. 

 

Cel konkursu:  

 

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom działającym 

w sferze działalności pożytku publicznego realizacji zadań publicznych gminy Trzcianka zmierzających do 

upowszechniania turystyki i krajoznawstwa wśród mieszkańców gminy Trzcianka 

 

Oczekiwane rezultaty: 

 

Organizacja dla mieszkańców gminy Trzcianka lub ich udział w co najmniej jednej z następujących inicjatyw: 

wycieczka piesza, wyjazd krajoznawczy, spotkanie promujące turystykę i krajoznawstwo, działania promujące 

walory turystyczne gminy Trzcianka  

 

I. Rodzaj zadania publicznego i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację  

 

Rodzaj zadania 

 

Dotacje udzielone przez 

gminę Trzcianka na 

podobne zadanie w 2021 r. 

Kwota przeznaczona na 

realizację zadania 

w 2022 r. 

Organizacja przedsięwzięć turystyczno-

krajoznawczych 

3.790,00       5.000,00 00 

 
II. Zasady przyznawania dotacji 

 

1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi  

w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione         

w art. 3 ust. 2 i 3 ww. ustawy, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem           

i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Trzcianka. 

 

3. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wzorem oferty określonym w rozporządzeniu  

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie 

wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów 

sprawozdań z wykonania tych zadań i złożona w formie elektronicznej przy użyciu GENERATORA 

OFERT „WITKAC” dostępnego za pośrednictwem strony internetowej www.trzcianka.pl w zakładce: 

Dla mieszkańca – Organizacje pozarządowe – Konkursy.  

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 20/22

Burmistrza Trzcianki 

z dnia 10 lutego 2022 r.
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4. Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest złożenie poprawnie wypełnionej oferty, 

spełniającej wszystkie wymogi formalne. 

 

5. Za błąd formalny uznaje się: 

 

1) niezłożenie oferty przez elektroniczny system naboru wniosków aplikacyjnych w terminie określonym 

w niniejszym ogłoszeniu; 

2) niezłożenie oferty w wersji papierowej w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu (decyduje 

data i godzina wpływu do Urzędu Miejskiego Trzcianki); 

3) złożenie oferty bez podpisów osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu; 

4) złożenie oferty bez wymaganych załączników; 

5) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony do realizacji zadania. 

 

6. Dopuszcza się możliwość jednokrotnego uzupełnienia, w terminie 2 dni roboczych od dnia oceny 

formalnej, błędu formalnego polegającego na:  

1) złożeniu oferty bez podpisów osób upoważnionych; 

2) złożeniu oferty bez wymaganych załączników. 

 

7. W przypadku nieuzupełnienia błędu formalnego, o którym mowa w ust. 6, oferty, które ww. błędy 

zawierają, zostaną odrzucone. Oferty niespełniające warunków formalnych nie będą oceniane pod 

względem merytorycznym. 

 

8. Wymagane załączniki do oferty: 

 

1) aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny 

oferenta i umocowanie osób go reprezentujących; 

2) pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji – w przypadku, gdy ofertę podpisały osoby inne 

niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem; 

3) na etapie rozpatrywania ofert, oferent może zostać poproszony o przedłożenie dodatkowych 

załączników. 

 

9. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu, wraz z załączoną do nich dokumentacją, pozostają w aktach 

wydziału merytorycznego i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy ani w trakcie 

procesu zlecania realizacji zadania, ani po jego zakończeniu. 

 

10. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

 

11. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.  

 

12. Otwarty konkurs ofert jest rozstrzygany również w przypadku, gdy złożona zostanie jedna oferta. 

 

13. W ramach otwartego konkursu ofert może zostać wybranych kilka ofert realizacji tego samego zadania. 

 

14. Warunkiem przekazania dotacji na wskazany rachunek bankowy jest zawarcie umowy w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

 

15. Burmistrz Trzcianki może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji                      

i podpisania z nim umowy w przypadku, gdy okaże się, że oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność 

do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność 

merytoryczną lub finansową oferenta. 

 

16. Burmistrz Trzcianki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przed 

upływem terminu składania ofert w konkursie. 

 

17. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty; 

2) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.  

 

18. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu zakończenia 
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postępowania konkursowego, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników 

konkursu. 

 

III. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert 

 

1. Oferty rozpatruje właściwa Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Trzcianki, która 

zobowiązana jest do oceny merytorycznej projektu oraz przedłożenia wyników konkursu Burmistrzowi. 

  

2. Oferty, które przeszły pozytywnie ocenę formalną są udostępniane członkom Komisji Konkursowej  

w elektronicznym systemie naboru wniosków w celu dokonania oceny merytorycznej. 

 

3. Każdy członek Komisji indywidualnie ocenia każdą ofertę poprzez wypełnienie Karty Oceny 

Merytorycznej w elektronicznym systemie naboru wniosków w oparciu o niżej wymienione kryteria:  

 

KRYTERIUM WYBORU PUNKTACJA 

Merytoryczna wartość projektu, w tym: 

- potencjał organizacyjny oferenta i możliwość realizacji zadania  

- proponowana jakość wykonania zadania i jego zakres 

- przewidywana liczba uczestników zadania 

- promocja zadania 

 

 

0 - 50 

Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym: 

- adekwatność kosztów do założonych działań 

- zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do średnich cen 

rynkowych 

- ocena wysokości wydatków 

- przejrzysta konstrukcja kosztorysu 

 

 

0 - 30 

Udział środków finansowych własnych i/lub środków pochodzących z innych 

źródeł: 

10% - 0 pkt 

11% - 20% - 3 pkt 

21% - 40% - 6 pkt 

41% - 60% - 8 pkt 

Powyżej 60% - 10 pkt 

 

 

 

0 - 10 

Uwzględnienie wkładu osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy 

społecznej członków 

0 - 5 

Doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach, w tym 

poziom realizacji zleconych zadań w latach poprzednich, rzetelność i 

terminowość rozliczania otrzymanych na ten cel środków 

 

0 - 5 

Komisja ma prawo odrzucić oferty, które nie uzyskały minimum 51 punktów 

 

 

 

4. Ostateczna ocena danej oferty wystawiona przez Komisję Konkursową jest średnią wszystkich wystawionych                   

ocen cząstkowych przez poszczególnych członków Komisji. 

 

5. Komisja Konkursowa przedkłada Burmistrzowi Trzcianki listę ofert wraz z proponowanymi kwotami dotacji.  

 

6. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwot przyznanych dotacji 

dokonuje Burmistrz Trzcianki w formie zarządzenia.  

 

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.trzcianka.pl, Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Trzcianki do 18 marca 2022r.  

 

8. Przekazanie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem 
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Trzcianki a podmiotem, którego oferta została wybrana w wyniku postępowania konkursowego. 

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania 

 

1. Termin realizacji zadania ustala się od 19 marca 2022 r. do 30 listopada 2022 r.  

 

2. Podpisanie umowy nastąpi bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert. 

 

3. Do rozliczenia kosztów zadania będą uwzględniane tylko wydatki poniesione w terminach określonych 

w umowie.   

 

4. Zadanie zlecane jest w formie wsparcia realizacji zadania. Oferent jest zobowiązany  zadeklarować  

w kosztorysie realizacji zadania co najmniej 10% finansowej wartości projektu, na który składają 

się: 

- środki finansowe własne, 

- środki finansowe z innych źródeł publicznych, 

- świadczenia pieniężne od odbiorców zadania, 

- pozostałe środki (np. sponsorskie). 

  

5. Wkład finansowy oferenta może pochodzić ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania pod 

warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, 

z której przychód przeznacza na działalność statutową. 

 

6. Za koszty kwalifikowane uznaje się koszty: 

1) niezbędne do realizacji i bezpośrednio związane z realizacją zadania (zgodnie z opisem działań  

w ofercie realizacji zadania publicznego), 

2) spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi  

z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów. 

 

7. Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne, nie mogą być wyższe  

niż 5 % wartości otrzymanej dotacji. 

 

8. W przypadku, gdy przyznana dotacja jest mniejsza od wnioskowanej oferent zobowiązany jest przed 

podpisaniem umowy, do przedłożenia aktualizacji harmonogramu/rezultatów/kosztorysu realizacji 

zadania. Aktualizacji oferty należy dokonać przy zachowaniu proporcji wskazanych w ofercie  

z zastrzeżeniem, że wkład własny finansowy nie może być rekompensowany wkładem osobowym. 
Dopuszcza się nieznaczne zmiany zakresu rzeczowego zadania, jednak nie mogą one zmienić istoty 

zadania. Aktualizacji dokonuje się za pośrednictwem generatora www.witkac.pl 

 

9. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji 

kosztów działania oraz pomiędzy działaniami. Zwiększenia kosztów powyżej 30% oraz utworzenie 

nowej pozycji budżetowej wymagają uprzedniej zgody organizatora konkursu i aneksu do umowy. Po 

uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian, oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowaną 

kalkulację kosztów oferty. Aktualizacji dokonuje się za pośrednictwem generatora www.witkac.pl 

 

10. Nie dopuszcza się możliwości dokonania przesunięć z kosztów merytorycznych na koszty obsługi 

zadania publicznego, w tym koszty administracyjne. 

 

11. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji. 

Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Oferent zobligowany jest 

przedstawić zaktualizowany zakres działań i harmonogram. Aktualizacji dokonuje się po uzyskaniu 

zgody organizatora konkursu na ich wprowadzenie, za pośrednictwem generatora www.witkac.pl,. 

Zmiany powyższe wymagają aneksu do umowy. 

 

12. Oferent zobowiązany jest wypełnić w całości punkt III.5 oferty, tj. Opis zakładanych rezultatów realizacji 

zadania publicznego oraz pkt III.6 Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania 

publicznego.  

 

13. Z uwagi na konieczność rozliczenia zadania publicznego z osiągniętych rezultatów realizacji 
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14. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje minimum 80% założonych  

w ofercie i aktualizacji rezultatów. 

 

15. Udział wkładu osobowego w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji nie jest limitowany. 

 

16. W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 zalecane jest wskazanie i opis ryzyka (pkt III.5 

oferty) związanego z zakładanymi rezultatami zadania oraz zaproponowanie alternatywnych rozwiązań 

w celu ich osiągnięcia. 

 

17. Nie dopuszcza się możliwości wyceny wkładu rzeczowego w punkcie V.B oferty „Źródła finansowania 

kosztów realizacji zadania”. 

 

18. Oferent realizujący zadanie publiczne zobowiązany jest do składania sprawozdań z realizacji zadania, 

zgodnie z postanowieniami umowy. 

 

19. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową. 

 

20. W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 oferent zobowiązany jest do zachowania 

wszystkich zasad bezpieczeństwa rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Główny 

Inspektorat Sanitarny.  

 

21. Oferent, realizując zadanie publiczne, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony 

danych osobowych, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 

ze zm.). 

 

V. Termin składania ofert 

 

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo: 

 

1. wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą dedykowanej platformy -  generatora 

wniosków Witkac.pl w terminie do 7 marca 2022 r. 

 

2. wydrukowaną z systemu Witkac.pl ofertę należy podpisać i złożyć (pocztą lub osobiście) wraz  

z załącznikami w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, 

najpóźniej w terminie do 9 marca 2022 r.  do godz. 15:30 – decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego 

Trzcianki. 

 

VI. Obowiązek informacyjny RODO 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych) informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych zawartych w złożonych ofertach  jest organizator konkursu - Gmina 

Trzcianka. Adres: gen. Władysława Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka. 

2. W urzędzie powołany został inspektor ochrony danych. Dane kontaktowe znajdują się na stronie 

internetowej urzędu. 

3. Przetwarzanie odbywa się w celach przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa, a podstawą przetwarzania danych osobowych jest 

ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

4. Przekazanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów obowiązującego prawa. 

Konsekwencje niepodania danych wynikają z ustaw odrębnych. 
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5. Okres przechowywania Państwa danych został określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów  

z dn. 18.01.2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6. Realizacja praw podmiotowych (dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, itd.) wynika z RODO 

oraz ustaw odrębnych. 

7. Podmiotom danych przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego (PUODO). 
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BURMISTRZ TRZCIANKI 

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. 

w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

 

 
Podstawa prawna konkursu 

 

1. Art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. 

poz. 1057 ze zm.); 

 

2. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.                

w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów 

sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057); 

 

3. Uchwała Nr XLIII/460/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia programu 

współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na terenie gminy na 2022 rok. 

 

Cel konkursu:  

 

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom działającym 

w sferze działalności pożytku publicznego realizacji zadań publicznych gminy Trzcianka zmierzających do 

upowszechniania wiedzy w zakresie ochrony środowiska naturalnego wśród społeczności lokalnej 

 

Oczekiwane rezultaty: 

 

Organizacja wydarzeń tematycznych promujących ochronę środowiska naturalnego  

 

I. Rodzaj zadania publicznego i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację  

 

Rodzaj zadania 

 

Dotacje udzielone przez 

gminę Trzcianka na 

podobne zadanie w 2021 r. 

Kwota przeznaczona na 

realizację zadania 

w 2022 r. 

Prowadzenie szkoleń i innych form edukacji dzieci  

i młodzieży w zakresie ochrony środowiska 

naturalnego 

830,00       5.000,00 00 

 
II. Zasady przyznawania dotacji 

 

1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi  

w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione         

w art. 3 ust. 2 i 3 ww. ustawy, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem           

i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Trzcianka. 

 

3. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wzorem oferty określonym w rozporządzeniu  

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie 

wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów 

sprawozdań z wykonania tych zadań i złożona w formie elektronicznej przy użyciu GENERATORA 

OFERT „WITKAC” dostępnego za pośrednictwem strony internetowej www.trzcianka.pl w zakładce: 

Dla mieszkańca – Organizacje pozarządowe – Konkursy.  

 

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 20/22

Burmistrza Trzcianki 

z dnia 10 lutego 2022 r.
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4. Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest złożenie poprawnie wypełnionej oferty, 

spełniającej wszystkie wymogi formalne. 

 

5. Za błąd formalny uznaje się: 

 

1) niezłożenie oferty przez elektroniczny system naboru wniosków aplikacyjnych w terminie określonym 

w niniejszym ogłoszeniu; 

2) niezłożenie oferty w wersji papierowej w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu (decyduje 

data i godzina wpływu do Urzędu Miejskiego Trzcianki); 

3) złożenie oferty bez podpisów osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu; 

4) złożenie oferty bez wymaganych załączników; 

5) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony do realizacji zadania. 

 

6. Dopuszcza się możliwość jednokrotnego uzupełnienia, w terminie 2 dni roboczych od dnia oceny 

formalnej, błędu formalnego polegającego na:  

1) złożeniu oferty bez podpisów osób upoważnionych; 

2) złożeniu oferty bez wymaganych załączników. 

 

7. W przypadku nieuzupełnienia błędu formalnego, o którym mowa w ust. 6, oferty, które ww. błędy 

zawierają, zostaną odrzucone. Oferty niespełniające warunków formalnych nie będą oceniane pod 

względem merytorycznym. 

 

8. Wymagane załączniki do oferty: 

 

1) aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny 

oferenta i umocowanie osób go reprezentujących; 

2) pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji – w przypadku, gdy ofertę podpisały osoby inne 

niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem; 

3) na etapie rozpatrywania ofert, oferent może zostać poproszony o przedłożenie dodatkowych 

załączników. 

 

9. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu, wraz z załączoną do nich dokumentacją, pozostają w aktach 

wydziału merytorycznego i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy ani w trakcie 

procesu zlecania realizacji zadania, ani po jego zakończeniu. 

 

10. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

 

11. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.  

 

12. Otwarty konkurs ofert jest rozstrzygany również w przypadku, gdy złożona zostanie jedna oferta. 

 

13. W ramach otwartego konkursu ofert może zostać wybranych kilka ofert realizacji tego samego zadania. 

 

14. Warunkiem przekazania dotacji na wskazany rachunek bankowy jest zawarcie umowy w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

 

15. Burmistrz Trzcianki może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji                      

i podpisania z nim umowy w przypadku, gdy okaże się, że oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność 

do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność 

merytoryczną lub finansową oferenta. 

 

16. Burmistrz Trzcianki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przed 

upływem terminu składania ofert w konkursie. 

 

17. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty; 

2) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.  

 

18. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu zakończenia 

postępowania konkursowego, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników 
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konkursu. 

 

III. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert 

 

1. Oferty rozpatruje właściwa Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Trzcianki, która 

zobowiązana jest do oceny merytorycznej projektu oraz przedłożenia wyników konkursu Burmistrzowi. 

  

2. Oferty, które przeszły pozytywnie ocenę formalną są udostępniane członkom Komisji Konkursowej  

w elektronicznym systemie naboru wniosków w celu dokonania oceny merytorycznej. 

 

3. Każdy członek Komisji indywidualnie ocenia każdą ofertę poprzez wypełnienie Karty Oceny 

Merytorycznej w elektronicznym systemie naboru wniosków w oparciu o niżej wymienione kryteria:  

 

KRYTERIUM WYBORU PUNKTACJA 

Merytoryczna wartość projektu, w tym: 

- potencjał organizacyjny oferenta i możliwość realizacji zadania  

- proponowana jakość wykonania zadania i jego zakres 

- przewidywana liczba uczestników zadania 

- promocja zadania 

 

 

0 - 50 

Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym: 

- adekwatność kosztów do założonych działań 

- zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do średnich cen 

rynkowych 

- ocena wysokości wydatków 

- przejrzysta konstrukcja kosztorysu 

 

 

0 - 30 

Udział środków finansowych własnych i/lub środków pochodzących z innych 

źródeł: 

10% - 0 pkt 

11% - 20% - 3 pkt 

21% - 40% - 6 pkt 

41% - 60% - 8 pkt 

Powyżej 60% - 10 pkt 

 

 

 

0 - 10 

Uwzględnienie wkładu osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy 

społecznej członków 

0 - 5 

Doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach, w tym 

poziom realizacji zleconych zadań w latach poprzednich, rzetelność i 

terminowość rozliczania otrzymanych na ten cel środków 

 

0 - 5 

Komisja ma prawo odrzucić oferty, które nie uzyskały minimum 51 punktów 

 

 

 

4. Ostateczna ocena danej oferty wystawiona przez Komisję Konkursową jest średnią wszystkich wystawionych                   

ocen cząstkowych przez poszczególnych członków Komisji. 

 

5. Komisja Konkursowa przedkłada Burmistrzowi Trzcianki listę ofert wraz z proponowanymi kwotami dotacji.  

 

6. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwot przyznanych dotacji 

dokonuje Burmistrz Trzcianki w formie zarządzenia.  

 

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.trzcianka.pl, Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Trzcianki do 18 marca 2022 r.  

 

8. Przekazanie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem 
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Trzcianki a podmiotem, którego oferta została wybrana w wyniku postępowania konkursowego. 

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania 

 

1. Termin realizacji zadania ustala się od 19 marca 2022 r. do 30 listopada 2022 r.  

 

2. Podpisanie umowy nastąpi bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert. 

 

3. Do rozliczenia kosztów zadania będą uwzględniane tylko wydatki poniesione w terminach określonych 

w umowie. 

 

4. Zadanie zlecane jest w formie wsparcia realizacji zadania. Oferent jest zobowiązany  zadeklarować  

w kosztorysie realizacji zadania co najmniej 10% finansowej wartości projektu, na który składają 

się: 

- środki finansowe własne, 

- środki finansowe z innych źródeł publicznych, 

- świadczenia pieniężne od odbiorców zadania, 

- pozostałe środki finansowe (np. sponsorskie). 

  

5. Wkład finansowy oferenta może pochodzić ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania pod 

warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, 

z której przychód przeznacza na działalność statutową. 

 

6. Za koszty kwalifikowane uznaje się koszty: 

1) niezbędne do realizacji i bezpośrednio związane z realizacją zadania (zgodnie z opisem działań  

w ofercie realizacji zadania publicznego), 

2) spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi  

z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów. 

 

7. Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne, nie mogą być wyższe  

niż 5 % wartości otrzymanej dotacji. 

 

8. W przypadku, gdy przyznana dotacja jest mniejsza od wnioskowanej oferent zobowiązany jest przed 

podpisaniem umowy, do przedłożenia aktualizacji harmonogramu/rezultatów/kosztorysu realizacji 

zadania. Aktualizacji oferty należy dokonać przy zachowaniu proporcji wskazanych w ofercie  

z zastrzeżeniem, że wkład własny finansowy nie może być rekompensowany wkładem osobowym. 
Dopuszcza się nieznaczne zmiany zakresu rzeczowego zadania, jednak nie mogą one zmienić istoty 

zadania. Aktualizacji dokonuje się za pośrednictwem generatora www.witkac.pl 

 

9. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji 

kosztów działania oraz pomiędzy działaniami. Zwiększenia kosztów powyżej 30% oraz utworzenie 

nowej pozycji budżetowej wymagają uprzedniej zgody organizatora konkursu i aneksu do umowy. Po 

uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian, oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowaną 

kalkulację kosztów oferty. Aktualizacji dokonuje się za pośrednictwem generatora www.witkac.pl 

 

10. Nie dopuszcza się możliwości dokonania przesunięć z kosztów merytorycznych na koszty obsługi 

zadania publicznego, w tym koszty administracyjne. 

 

11. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji. 

Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Oferent zobligowany jest 

przedstawić zaktualizowany zakres działań i harmonogram. Aktualizacji dokonuje się po uzyskaniu 

zgody organizatora konkursu na ich wprowadzenie, za pośrednictwem generatora www.witkac.pl,. 

Zmiany powyższe wymagają aneksu do umowy. 

 

12. Oferent zobowiązany jest wypełnić w całości punkt III.5 oferty, tj. Opis zakładanych rezultatów realizacji 

zadania publicznego oraz pkt III.6 Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania 

publicznego.  

 

13. Z uwagi na konieczność rozliczenia zadania publicznego z osiągniętych rezultatów realizacji 
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14. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje minimum 80% założonych  

w ofercie i aktualizacji rezultatów. 

 

15. Udział wkładu osobowego w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji nie jest limitowany. 

 

16. W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 zalecane jest wskazanie i opis ryzyka (pkt III.5 

oferty) związanego z zakładanymi rezultatami zadania oraz zaproponowanie alternatywnych rozwiązań 

w celu ich osiągnięcia. 

 

17. Nie dopuszcza się możliwości wyceny wkładu rzeczowego w punkcie V.B oferty „Źródła finansowania 

kosztów realizacji zadania”. 

 

18. Oferent realizujący zadanie publiczne zobowiązany jest do składania sprawozdań z realizacji zadania, 

zgodnie z postanowieniami umowy. 

 

19. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową. 

 

20. W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 oferent zobowiązany jest do zachowania 

wszystkich zasad bezpieczeństwa rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Główny 

Inspektorat Sanitarny.  

 

21. Oferent, realizując zadanie publiczne, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony 

danych osobowych, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 

ze zm.). 

 

V. Termin składania ofert 

 

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo: 

 

1. wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą dedykowanej platformy -  generatora 

wniosków Witkac.pl w terminie do 7 marca 2022 r. 

 

2. wydrukowaną z systemu Witkac.pl ofertę należy podpisać i złożyć (pocztą lub osobiście) wraz  

z załącznikami w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, 

najpóźniej w terminie do 9 marca 2022 r.  do godz. 15:30 – decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego 

Trzcianki. 

 

VI. Obowiązek informacyjny RODO 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych) informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych zawartych w złożonych ofertach  jest organizator konkursu - Gmina 

Trzcianka. Adres: gen. Władysława Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka. 

2. W urzędzie powołany został inspektor ochrony danych. Dane kontaktowe znajdują się na stronie 

internetowej urzędu. 

3. Przetwarzanie odbywa się w celach przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a podstawą 

przetwarzania danych osobowych jest ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

4. Przekazanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów obowiązującego prawa. 

Konsekwencje niepodania danych wynikają z ustaw odrębnych. 
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5. Okres przechowywania Państwa danych został określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów  

z dn. 18.01.2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6. Realizacja praw podmiotowych (dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, itd.) wynika z RODO 

oraz ustaw odrębnych. 

7. Podmiotom danych przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego (PUODO). 
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UZASADNIENIE 

 

do zarządzenia Nr 20/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 10 lutego 2022 
r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych w zakresie sportu (II nabór), kultury, turystyki oraz 
ekologii 

 
 
 Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie organ administracji publicznej zamierzający 
zlecić realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym zobligowany jest 
do ogłoszenia otwartego konkursu ofert.   

Wymienione w zarządzeniu rodzaje zadań są zgodne z priorytetowymi 
zadaniami publicznymi, określonymi w § 8 uchwały Nr XLIII/460/21 Rady Miejskiej 
Trzcianki z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy 
gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2022 r. 

Drugi nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu ogłaszany 
jest w związku z pozostałymi w budżecie gminy Trzcianka środkami finansowymi po 
rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku. 
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