Załącznik nr 1 do Uchwały
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 15.01.2020 roku nr…

ZARZĄD POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz.688 ze zm.)
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie i powierzenie realizacji zadań publicznych w 2020 r.
w zakresie:
1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 75 000 zł
1.1 Dziedzictwo kulturowe – warsztaty kreatywne dla dzieci - 20 000 zł
1.2 Kultura dostępna – organizacja wydarzeń kulturalnych, ułatwianie dostępu do
kultury, wspieranie integracji społecznej - 40 000 zł
1.3 Jazda na kulturę – organizacja wycieczek do miejsc istotnych dla historii
i dziedzictwa kulturowego powiatu piaseczyńskiego - 15 000 zł
2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 100 000 zł
2.1 Upowszechnianie, poprzez organizację i udział w imprezach, rekreacji
i amatorskiego uprawiania sportu - 40 000 zł
2.2 Upowszechnianie sportu w środowisku szkolnym – międzyszkolna rywalizacja sportowa
- poziom powiatowy - 40 000 zł
2.3 Temat: rzeka – 20 000 zł

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Termin i warunki składania ofert:
1. Oferty należy składać w formie papierowej, zgodnej z rozporządzeniem Przewodniczącego
Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.2057).
Wzory dokumentów znajdują się na stronie: www.piaseczno.pl w zakładce Organizacje
Pozarządowe.
2. Oferta powinna zawierać oświadczenia, o tym, że:
a) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta;
b) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej
odpłatnej działalności pożytku publicznego;

c) oferent składający niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
d) oferent składający niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
e) dane zawarte w części II oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym / właściwą
ewidencją;
f) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym;
h) oferent dysponuje rachunkiem bankowym o numerze: (należy wpisać numer rachunku).
3. Oferty powinny być podpisane czytelnie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta.
4. Oferty wraz z załącznikami należy składać w terminie od dnia 15.01.2020 r. do dnia 5.02.2020 r.
z adnotacją „KONKURS OFERT 2020 r. – zadanie nr … )” w zamkniętych kopertach w kancelarii
Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, bądź wysłać na adres Starostwa
Powiatowego w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14 (w przypadku oferty złożonej za
pośrednictwem poczty liczy się data wpływu do siedziby Urzędu Starostwa Powiatowego w
Piasecznie).
Terminy i warunki realizacji zadań:
1. Realizacja zadań na które został ogłoszony konkurs musi nastąpić do końca 2020 r. i obejmować
okres po dacie zawarcia umowy.
2. Szczegółowy termin i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.
Ramowy wzór umowy o wykonanie zadania publicznego stanowi załącznik do rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z
2018 r. poz.2057).
3. Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz
obowiązującymi przepisami prawa.
4. Zadania należy realizować tak, aby działaniami wynikającymi z poszczególnych zadań objęta była
jak największa liczba osób i zapewniona promocja Powiatu Piaseczyńskiego.
5. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana do realizacji jest zobowiązany, pod rygorem
rozwiązania umowy lub zwrotu dotacji, do zamieszczania we wszystkich materiałach, publikacjach,
informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego
zadania
publicznego,
informacji
o
tym
zadaniu
oraz,
że
zadanie
jest
współfinansowane/finansowane ze środków publicznych otrzymanych od Powiatu Piaseczyńskiego.
Podmiot zobowiązany jest również do umieszczenia logo samorządu na wszystkich materiałach, w
szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących
realizowanego zadania oraz zakupionych środkach trwałych – proporcjonalnie do wielkości innych
oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.
Zasady przyznawania dotacji:
1. Zlecenie realizacji zadania przez powiat nastąpi w trybie określonym w art. 11 ust. 1 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r.
poz.688 ze zm.).
2. Dotacja może być przyznana jedynie na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego,
o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym. Przy wsparciu realizacji zadania publicznego, komisja
konkursowa będzie brała pod uwagę poziom wkładu własnego oferenta (tj. finansowego,
rzeczowego i/lub społecznej pracy członków / wolontariuszy).
3. Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania dotacji.
4. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego, po

zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. Składający oferty mogą być proszeni przez komisję o
dodatkowe informacje lub wyjaśnienia. Od uchwały Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie
wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
5. Wybór oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości w niej wnioskowanych. W
przypadku otrzymania dotacji niższej niż wnioskowana, oferent zobowiązany jest do dostarczenia
zaktualizowanego harmonogramu / kosztorysu / opisu działań w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia
konkursu.
Tryb stosowany przy wyborze ofert:
Wybór ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca od upływu terminu składania ofert.
Uchwała Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest
podstawą do zawarcia pisemnej umowy z oferentem. Odrzuceniu podlegają oferty: złożone na
drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu, niekompletne - jeżeli oferent nie uzupełni
wskazanych przez Komisję konkursową braków formalnych w ciągu trzech dni od wezwania,
złożone po terminie, złożone przez podmiot nieuprawniony, dotyczące zadania, które nie jest
objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę, nie dotyczące merytorycznie zadań
wskazanych w niniejszym ogłoszeniu, podpisane przez nieupoważnione osoby.
Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1) zgodność oferty z zadaniem konkursu,
2) zawartość merytoryczna oferty,
3) ponadgminny charakter zadania,
4) możliwość realizacji zadania przez oferenta (zasoby rzeczowe, kadra, doświadczenie),
5) wycena oferty, wiarygodność i rzetelność przedstawionego budżetu na realizację zadania (w tym
wysokość dofinansowania z innych źródeł oraz zaangażowanie finansowe i pozafinansowe
oferenta),
6) dotychczasowe osiągnięcia i doświadczenie oferenta w realizacji podobnych zadań,
7) atrakcyjność, zasięg i znaczenie promocyjne dla Powiatu Piaseczyńskiego.
W 2019 r. Starostwo Powiatowe w Piasecznie na realizację w/w zadań publicznych przeznaczyło
204 000 zł.
Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego zastrzega sobie prawo do:
1) przesunięcia terminu składania ofert,
2) zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego.

