
Zalącznik do Uchwały Nr 406/18
Zar ządu Powiatu Działdowskiego
z dnja 16 lutego 2018 roku

OGŁOSZENIII

Zarząd Powiatu Działdowskiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na re:rlizację załJania publicznego

w zakresie edukzrcji, oświaty i wychowania

I. Podstawa prawna

1" Ustawazdnta5czerwca1998r. osamorzqd.ziepovliatov,ym(Dz.U.z2017r.poz" 1868zezm.).

2. Ustawa z dnta 24 kwietnia 2003r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie

(Dz, U. z2016r, poz. 781,7 ze zm.).

3. Ustawa zdntaL7 sierpnia})}9r. o.finansctchpublicznych(Dz.U.z20|7r.poz.207]).
4" Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia I7 sierpnia 2016r-

w spraulie wzorós,l, ofert i ,ąnloy))ch wzoróy, rmlów dotyczqcych realizacji zadań publicznych

oraz vlzorów spraryozdan z wykonania tych zadan (Dz. U, z2076r. poz. 1300).

5. Uchwała Nr XXX/233||] Rady Powiattr Działdowskiego z dnia 25 października 20i7 roku

w sprawie uchwalenia Programu Wspólpracy Polviatu Działdowskiego z Organizacjami

Pozarzqdowymi oraz Organizacjami Pros,vadzqcymi Dzialalność Pozytku Publicznego na20]8
, rak.

II. Cel konkursu

1. Celem otwartego konkursu of-ert jest wyłonienic of-erty i zlecenie organizacji pozarządolvej

rcallzacji zadantapublicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania,

2. W ramach konkursu przewiduje się wyłonienie ofert i wsparcie rca|tzacji zadanta o charakterzę

powiatowym.

[II. Rodzai zaclania

Zadanie z zakresu edukacji, oświa§ i wychowania

le

Wysokość środków
finansowych

przcznaczonych
na realizacię zadania

Termin realizacji
zadania

8 500 zł kwiecień-październik
20 1 8r"

8 500 zł

IV. Zasady pyzyznawania dotacji

Zasady przyznawania dotacji narealizację powyzszych zadań określają przepisy ustaw:
j ustawy z dnla 24 kwietnia2003r. o dzialalności pożytku pttblicznego i o wolontariacie (Dz. Lr.

zż016r, poz.7817 ze zm.),

ustarły z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. L] . z20I7r. poz" 2077).

Nazwa zadania

Warsztaty przyrodniczo - lristoryczne w Iłowie-Osadz



V" PodmioĘ uprawnione do złożeniawniosku o <Iotację

1" Organizacje Pozarządowe spełrriające kryteria określone w afi. 3 ust. 2 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. OsobY Prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa
do KoŚcioła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów
i związkow wYznaniowych oraz o gwaranc"jach wolności sumienia i wyznania, jezeli ich cele
statutowe obej muj ą prowadzenie działalno ści pozytku publiczne go.

3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

VI. Termin i sposób składania ofert

1. Termin składania ofert upływa w dniu 14 marca 2018r. o godz. 1500. I

2. OfertY naleŻY składaó w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Działdowie, ul. Kościuszki 3
Nic będą przyjmowane wnioski przesłane drogą

elektroniczną, O zachowaniu terminu decyduje data wpływu ofbrty do kancelarii Starostwa.
3. Podmiot ubiegający się o realizację zadania winien złożyc ofertę na formularzu, który stanowi

załącznik do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i polityki Społecznej z dnia l7 sierpnia
2016r. w sPrawie wzorów ofert i rcmlowych vlzorów umów cloĘczqcych realizacji zadań
Publicznych oraz wzorów spral,t,rlzdcłń z wykonania tych zacJań (Dz. U. z 2076r. poz. 1300).
Formularz zamieszczony jest na stronie BtP Starostwa Powiatowego w Działdowie
(wrvw, dzialdowo. staro stwo, gov.pl).

4. OfeńY niekompletne nalezy uzupełnić w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania
do uzupełnienia dokumentów.

5. Ofer"tY nie uzupełnione w terminie określonym w punkcie 4 nie będą rozpatrywane.
6, W PrzYPadku, gdy oierta podpisana będzie przez inne osoby niżwskazane w aktualnym odpisie

Potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyc stosowne
pełnomocnictwa lub upowaznienia.

7, Dodatkowo do oferty możnazalączyc
1) uwierzytelnioną kopię statutu,

2) aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inrry dokument potwierdzający status prawny oferenta,
Za wyjątkiem organizacji, których organem rejestrowym jest Starosta Działdowski;
dokumenty te winny być przekazanc w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodnrsśc
z ory ginałem przez o sobę upowazni oną.

VII. Terminy, kryteria i tryb wyboru oferty

1. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Działdowskiego po zapoznanlu się z opinią komisji
konkursowej, dokonrrjąc wyboru ofeńy najlepiej słuzącej realizacjt zadanta. Rozstrzygnięcie
konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Działdowie, w Biuletynie Inlormacji Publicznej Starostwa oraz na stronie internetowej
Powiatu Działdowskiego.

2. Ostateczne rozstrzygnięcie konktlrsu nastąpi nie później niZ w ciągu miesiąca od daty terminu
składania ofert.

3" Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1) zgodność przedstawionego w ofcrcie zadania z zadantem określonym w ogłoszeniu

o konkursie,
2) jakośc przygotowanej oferty, przejrzystość, ocena mozliwości realtzaĄl zadanla publicznego,
3) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,

,)



4) ocena wykonania zadafi zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, w zakresie
rzetelności i terminowości ich realizacji oraz, rozllczenia środków na ten cel"

VIII. Warunki realizacji zadania

l, Podstawą do podpisania umowy z wyłonioną w konkursie organizacjąbędzie uchwała Zarządu
Powiatu Działdowskiego, zatwier dzająca opinię komisj i konkursowej .

2. Umowy o powierzenie realizacji zadania podpisane zostaną bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu
wyników otwartego konkursu ofert,

3. Oferent zobowiązany jest m.in. do:

Złożenia sprawozdania z wykonanizr zadanta publicznego wcdług wzoru określonego
w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z clnta 17 sierpnia 2016 roku
w sprawie wzorów oJert i ramowych y,zorów un(lw dolyczqcych realizacji zadań publicznych
oraz wzorów sprawozdąn z wykonania tych zadań, w terminie 30 dni od zakończenia realizacji
zadanta"

' , ,"
Informacji na temat otwartego konkursu ofert udziela Wydział Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Leśnictwa Starostrva Powiatowego w Dzialclowie, tel. (23) 697 59 70.

IX" Wykaz ofert zrealizowanych przez Powiat Dzialdolvski w 2017 roku z uwzględnieniem
wysokoŚci dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnta 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego
i o u,olonluriącie,

2. Zadanie z zakresu edukacji, ośrviaty i wychowania oraz ekologii ochrony zwierząt i ochrony
dzicdzictwa przyrodniczego zrealizowane rv 2017 rolru.

Przewodnicząc Zarządu
powiatu Dział wskiego

l. Zaclanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności zrealizowane w 2017 roku"

Nazlt,a zadania Wysokość przy znanej dotaci i

1" 
I 
Zakup 28 szt" strojów ratowliczych 9 999,92 zł

Razem 9 999,9ż zl

]\azwa zadanin Wysokość przyznanej dotacj i

Warszta§ ekologiczne 8 773,21 zł

8 773,2I zl


