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Załącznik  

do Uchwały Nr 449/2021 

Zarządu Powiatu 

Działdowskiego 

z dnia 8 czerwca 2021 r. 

 

OGŁOSZENIE 

Zarząd Powiatu Działdowskiego 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 

w zakresie ekologii, oświaty i wychowania  

I. Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920). 

2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.  

z 2020 r. poz. 1057 ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305). 

4. 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). 

5. Uchwała Nr XXVIII/207/2020 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie 

przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. 

 

II. Cel konkursu 

 

1. Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie oferty i powierzenie przez Powiat Działdowski 

realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii, oświaty i wychowania. 

2. W ramach konkursu przewiduje się wyłonienie ofert i wsparcie realizacji zadania o charakterze 

powiatowym. 

III. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację 

Nazwa zadania 

Wysokość środków 

finansowych 

przeznaczonych  

na realizację zadania 

Termin realizacji 

zadania 

Warsztaty przyrodniczo–historyczne –  LIDZBARK 2021 10 725,00 zł lipiec-listopad  

2021 r. 
 

Razem 10 725,00 zł 

IV. Zasady przyznawania dotacji  

Zasady przyznawania dotacji na realizację powyższych zadań określają przepisy ustaw: 

− ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

− ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. 

V. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dotację 

1. Organizacje pozarządowe spełniające kryteria określone w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa  
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do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów  

i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe 

obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. 

3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. 

VI. Termin i sposób składania ofert 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 01 lipca 2021 r. o godz. 15 00. 

2. Oferty należy przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Działdowie,  

ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo. Na kopercie należy zamieścić informację: Otwarty konkurs ofert -  

„Warsztaty przyrodniczo–historyczne –  LIDZBARK 2021”.  

3. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data 

wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Działdowie. 

4. Podmiot ubiegający się o realizację zadania winien złożyć ofertę na formularzu, który stanowi załącznik 

do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia  

24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań 

publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2057). Formularz 

zamieszczony jest na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Działdowie: 

(www.dzialdowo.starostwo.gov.pl). 

5. Oferty niekompletne należy uzupełnić w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania  

do uzupełnienia dokumentów. 

6. Oferty nie uzupełnione w terminie określonym w punkcie 5 nie będą rozpatrywane. 

7. W przypadku, gdy oferta podpisana będzie przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie 

potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa 

lub upoważnienia. 

8. Dodatkowo do oferty można załączyć: 

1) uwierzytelnioną kopię statutu, 

2) aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta,  

za wyjątkiem organizacji, których organem rejestrowym jest Starosta Działdowski; dokumenty te 

winny być przekazane w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę 

upoważnioną. 

VII. Terminy, kryteria i tryb wyboru oferty 

1. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Działdowskiego po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, 

dokonując wyboru oferty najlepiej służącej realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się  

do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Działdowie, w Biuletynie 

Informacji Publicznej Starostwa oraz na stronie internetowej Powiatu Działdowskiego. 

2. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

1) ocena formalna i merytoryczna złożonej oferty, 

2) jakość przygotowanej oferty, przejrzystość, ocena możliwości realizacji zadania publicznego, 
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3) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, 

4) ocena wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, w zakresie rzetelności  

i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia środków na ten cel. 

VIII. Warunki realizacji zadania 

1. Podstawą do podpisania umowy z wyłonioną w konkursie organizacją będzie uchwała Zarządu 

Powiatu Działdowskiego, zatwierdzająca opinię komisji konkursowej. 

2. Umowa o powierzenie realizacji zadania zostanie podpisana bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu 

wyników otwartego konkursu ofert. 

3. Oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru 

określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 

października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań 

publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, w terminie 30 dni  

od zakończenia realizacji zadania. 

4. Ze względu na trwający w Polsce, na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca  

2020 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.) stan epidemii w związku z zakażeniami wywołanymi 

wirusem SARS-CoV-2, podczas realizacji zadania Zleceniobiorca jest zobowiązany  

do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony epidemicznej, rekomendowanych 

przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ustanowionych ograniczeń, 

nakazów i zakazów określonych w aktualnych przepisach prawa.  

5. W przypadku utrzymywania się lub nasilenia stanu epidemii i wprowadzenia przez rząd 

Rzeczypospolitej Polskiej nowych zasad bezpieczeństwa oraz nowych obostrzeń i restrykcji Zarząd 

Powiatu Działdowskiego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom powiatu 

działdowskiego, może odstąpić od realizacji zadania publicznego i zawarcia umowy lub dokonać 

zmian w realizacji zadania na pisemny uzasadniony wniosek Zleceniobiorcy. Wprowadzenie zmian 

wymaga uzyskania zgody Zarządu Powiatu Działdowskiego.    

IX. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w ramach otwartego konkursu ofert, jest 

Starosta Działdowski, z siedzibą przy ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo. 

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się telefonicznie pod 

numerem: 23 697 59 40, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@e-

starostwo.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem: Starostwo Powiatowe 

w Działdowie, ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którym jest 

przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania Powiatu Działdowskiego. 

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych  

i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania 

danych obowiązujących u Administratora. 

mailto:iod@e-starostwo.pl
mailto:iod@e-starostwo.pl
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5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 

1) dostępu do swoich danych, 

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 

3) żądania usunięcia danych, gdy: 

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

4) żądania ograniczenia przeważania, gdy: 

a) osoby te kwestionują prawidłowość danych, 

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, 

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne 

osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie uniemożliwia wzięcie udziału  

w otwartym konkursie ofert. 

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu,  w tym profilowaniu. 

8. Odbiorcami danych mogą być: 

1) podmioty, którym Administrator powierza lub powierzy przetwarzanie danych osobowych, 

w szczególności dostawcy systemów informatycznych oraz podmioty zapewniające asystę 

i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, 

2) organy publiczne i inne podmioty uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa. 

9.  Administratorem danych osobowych w rozumieniu 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 (zwanego dalej RODO) oraz ustawy z dnia 20 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), przetwarzanych w związku z wykonywaniem 

zadania publicznego, które realizowane będzie po rozstrzygnięciu niniejszego otwartego konkursu 

ofert, będzie oferent. 

10. Oferent zobowiązany jest stosować RODO oraz ustawę z dnia 20 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych przy przetwarzaniu danych osobowych, gromadzonych zarówno w wersji papierowej,  

jak i elektronicznej, w ramach zadania publicznego, które realizowane będzie po rozstrzygnięciu 

otwartego konkursu ofert.   

X. Postanowienia końcowe 

Informacji na temat otwartego konkursu ofert udziela Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska  

i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Działdowie, tel. 23 697 59 70.  
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XI. Zadania publiczne w zakresie ekologii, oświaty i wychowania zrealizowane w latach 2019-2021,  

       z określeniem wysokości dotacji przekazanej przez Powiat Działdowski: 

 

Przewodniczący Zarządu 

Powiatu Działdowskiego 

 

(-) Paweł Cieśliński 

Nazwa zadania Realizacja Wysokość dotacji 

Warsztaty przyrodniczo-historyczne  

NARZYM 2019 

2019 r. 8 650,00 zł 

Razem 8 650,00 zł 


