Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 31/2011
Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 17 marca 2011 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Działając na podstawie uchwały nr IV/32/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 10 lutego
2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto
Kostrzyn nad Odrą (Dz.Urz.Woj.Lub. z 2011 r. Nr 29 poz. 583),
Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą ogłasza konkurs ofert na realizację zadań z zakresu
sportu
I. Rodzaj zadania.
Dofinansowanie rozwoju sportu w ramach współzawodnictwa sportowego grup seniorów
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2011 roku .
1.Na realizację zadań w 2011 roku wymienionych w pkt I. planuje się przeznaczyć łącznie
kwotę 200 000,00 PLN
III. Zasady przyznawania dotacji.
1. Udzielenie dotacji następuje zgodnie z postanowieniami uchwały w sprawie określenia
warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kostrzyn nad Odrą.
2. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w § 3 ust. 1, ww. uchwały, wpisane
do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego lub do Ewidencji stowarzyszeń
kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej prowadzonej przez Starostę
Gorzowskiego.
3. Kwota dofinansowania z budżetu miasta nie może przekroczyć 50% całkowitych kosztów
poniesionych przy realizacji danego zadania.
4. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku
wnioskodawcy przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania
lub rezygnacji z jego realizacji.
5. Burmistrz Miasta może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania
dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego
zadania wskazany w ofercie dostosowanej do wysokości przyznanej dotacji znacząco odbiega
od opisanego w ofercie pierwotnej.
IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie winno być zrealizowane w 2011 roku. Szczegółowe terminy wykonania zadania
określone zostaną w umowie.
2. Zadanie winno być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz
obowiązującymi przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
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V. Termin i miejsce składania wniosków.
1. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają pisemne oferty
na realizację zadania.
2. Oferty należy opieczętować i podpisać przez osoby uprawnione do działania w imieniu
oferenta.
3. Do oferty należy dołączyć:
1) statut,
2) kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji, zgodnych z aktualnym
stanem faktycznym lub prawnym,
3) oświadczenie o nie zaleganiu w płatnościach z tytułu podatków oraz składek
na ubezpieczenie społeczne,
4) sprawozdanie merytoryczne i finansowe/bilans, rachunek zysków i strat za ostatni rok,
5) wykaz kadry oraz kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach.
Uwaga: Ofertę i załączniki muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu są
upoważnione do reprezentowania oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli
(zwierania umów). W przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona
powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. Każda strona
winna być również opatrzona datą potwierdzenia za zgodność.
4. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą przy ul.
Graniczna 2, osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta ul. Graniczna 2, 66-470
Kostrzyn nad Odrą (decyduje data wpływu) w terminie do dnia 6 kwietnia 2011 roku,
do godz.15:30.
5. Formularz oferty na realizację zadania dotyczącego dofinansowania rozwoju sportu
dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą - www.kostrzyn.pl, a
także w Wydziale Oświaty, Kultury i Opieki, przy ul. Granicznej 8, gdzie można również
uzyskać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące składania ofert.
6. Oferty złożone na innych formularzach, niekompletne lub złożone po terminie, nie będą
rozpatrywane, z powodu braków formalnych.
VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do składania
ofert.
2. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne zostaną poddane ocenie przez Komisję
Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta.
3. Przy ocenie ofert Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
1) znaczenie zadania dla Miasta Kostrzyn nad Odrą,
2)
zgodność oferty z celem publicznym, określonym w § 1 ust. 2 uchwały w sprawie
określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kostrzyn nad Odrą,
3) wysokość środków własnych przeznaczonych na realizację danego zadania,
4) przedstawioną w ofercie kalkulację kosztów realizacji zadania,
5)
możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym zasoby kadry szkoleniowej,
możliwości bazowe i sprzętowe oraz poziom sportowy,
6)
analizę wykonania zadań realizowanych przez oferenta w okresie poprzednim, z
uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczania dotacji.
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4. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dofinansowania zadania zostanie przekazana
Burmistrzowi Miasta, który podejmie ostateczną decyzję.
VII. Postanowienia końcowe.
1. Wyłoniony podmioty będzie zobowiązany, pod rygorem rozwiązania umowy,
do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją
zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach
prasowych, reklamach itp., informacji o tym, że zadanie jest realizowane przy pomocy
dofinansowania Miasta Kostrzyn nad Odrą.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, zobowiązany będzie również do:
1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania,
2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów
dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli
prawidłowości wydatkowania środków pochodzących z dofinansowania oraz kontroli
prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej,
3) kontrola, o której mowa w pkt 2, nie ogranicza prawa Burmistrza Miasta do kontroli
całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane po jego zakończeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta www.kostrzyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą.
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