OGŁOSZENIE
w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych
oraz innych podmiotów prowadzących działalność pozytku publicznego

Działając na podstawie art. 4 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 13 ust. l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395), Zarząd
Powiatu Pruszkowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert z zakresu podtrzymywania
i upowszechnianiatradycji narodowej,pielęgnowaniapolskości oraz rozwoju świadomości
narodowej,obywatelskiej i kulturowej.

1. Rodzaj zadania

DoHinansowanebędzie zadanie o zasięgu powiatowym, przewidziane do realizacji w 2016
roku, z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskie i kulturowej, upamiętniające
13 grudnia 1981 r. wprowadzenie stanu wojennego.
Oczekiwaneformy realizacljizadania:
rekonstrukcja, inscenizacja bądź happening uliczny nawiązujący tematycznie do wydarzeń
związanych z wprowadzeniem stanu wojennego,
koncert
pieśni
patriotycznych
ze
szczególnym
uwzględnieniem
pieśni
,,solidarnościowych", rozpowszechnianych przez opozycję polityczną w pierwszej połowie
lat 6u )

konferencja dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,połączonaz prelekcją multimedialną
i konkursem wiedzy na temat stanu wojennego,
autorski projekt oferenta.

11.Wysokośćśrodków publicznych, które Powiat Pruszkowski przeznaczana realizację
zadania

Na realizację zadań Powiat Pruszkowski przeznacza 6865,00 zł (słownie: sześć tysięcy

osiemset sześćdziesiątpięć złotych) do podziału między wyłonionych przez komisję
konkursowa laureatów. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do aktualizacji oferty, jeśli
kwota wnioskowanej dotacji okazałaby się inna niż kwota dotacji przyznanej
w wyniku wyboru oferty konkursowej.

111.Szczegółowe zasady przyznawania dotacji

l
2
3.

Dotaclja przyznawana jest w formie wsparcia finansowego.
Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
Wymagany jest wkład osobowy -- praca społeczna (członków) Oferenta, a także
świadczeniawolontariuszy o wartości co najmniej 10 proc. wartości całegozadania.

4. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane
z realizacją zadania.

IV. Termin i )warunki realizacji zadania

l

Zadanie zostanie wykonane do dnia 18 grudnia 2016 r.

2.

Zleceniobiorca,realizując zadanie, zobowiązuje się do informowania o fakcie
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współfinansowania realizacji zadania przez Powiat Pruszkowski w wydawanych przez
siebie publikacjach, materiałach infomlacyjnych, promocyjnych oraz na swold stronie
internetowej i przez widoczną w miąscu realizacji zadania tablicę.
Składający ofertę powinien przedstawić:

1) kompletnie wypełnioną ofertę według wzoru określonego w załączniku nr l
do rozporządzeniaMinistra Pracy i Polityki Społecznejz dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącychrealizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdaniaz wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r.
Nr 6, poz. 25) zawierającą:

a) szczegółowy opis zadania publicznego proponowanego do realizacji, w tym
informację o liczbie beneficjentów z poszczególnych gmin Powiatu
Pruszkowskiego, a także określenie liczby
mieszkańców Powiatu

Pruszkowskiego,którzy będą odbiorcami wydarzeń lub imprez związanych
z realizacją zadania,
b) termin i miejsce realizacji zadania,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem
wysokości dotac:ji, która nie może przekroczyć 90 proc. kosztów całego zadania,
d) informację o posiadanych przez organizację zasobachkadrowych zapewniających
wykonanie zadania,
2) załączniki do oferty w postaci:
właściwa ewidencji
a) aktualnego dokumentu potwierdzającego wpis
Wpis do
do właściwą
działalności,
b) ewentualnych pełnomocnictw niezbędnych do reprezentowania podmiotu.
4

Wszystkie wymaganezałączniki muszą być oryginałami lub kopiami poświadczonymi
za zgodność z oryginałem przez osobę upoważniona do składania oświadczeń woli.

V Termin składania ofert

l

Termin składania ofert upływa z dniem 3 października 2016 r., o godz. l0.00.

2 Oferty należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Pruszkowie,
ul. Drzymały 30, w zamkniętej kopercie, na której należy zamieścić dopisek: ,,Konkurs
z zakresu podtrzymywania i upowszechnianiatradycji narodową, pielęgnowania
3

polskości oraz rozwoju świadomości narodową, obywatelskie i kulturową"
Oferty złożone po terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane.

VI. Termin i kryteria wyboru ofert
1. Rozstrzygnięciekonkursuofert nastąpipo upływie terminu na składanieofert, do dnia
31 paździemika 2016 r. i zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na
tablicy ogłoszeń Starostwaoraz na stronie intemetowd Powiatu Pruszkowskiego.

2

3

Rozpatrywane pod względem merytorycznym będą jedynie oferty spełniające wszystkie
wymagane kryteria formalne. Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności
i prawidłowości oferty, zgodnie z wymaganiami podanymi w ogłoszeniu. Kosztorys
przedstawiony w ofercie musi być skonstruowany prawidłowo, w sposób przejrzysty,
umożliwiający prawidłowe odczytanie.
Stosowane będą następujące kryteria ocen:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
2) koszty realizacji zadania;

3) proponowanajakość wykonania zadaniai kwalifikac:je osób, przy udziale których
będzie realizowane zadanie;
4) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia środków
w przeszłości w drodze otwartego konkursu ofert;
5) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu;

otrzymanych

6) atrakcŃnośćzadania;
7) dodatkowo premiowane będą oferty:
a) wspólne, złożone przez co najmniej dwa podmioty,
b) zakładające realizację zadania, którego odbiorcami będą mieszkańcy co najmniej
dwóch gmin Powiatu Pruszkowskiego,
c) zawierające

zobowiązanie

do

przygotowania

dokumentacji

fotograHjcznej

z realizacji zadania przez oferenta oraz przekazaniejej wraz ze sprawozdaniem
z realizacji zadania,

d) zawierające zobowiązanie do nawiązania kontaktu z mediami w celu
rozpropagowania realizacji zadania oraz do złożenia infomlacji
o efektach tych działań w sprawozdaniu z realizacji zadania,

e) złożone przez zleceniobiorców, którzy uiszczając podatki z realizacji zadań,
pomnażają pożytek podatkowy Powiatu Pruszkowskiego.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Zarząd Powiatu Pruszkowskiego infomiuje, że jest to trzeci w 2016 r. konkurs z zakresu
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomościnarodowej, obywatelskiej i kulturowej. W roku 2016 zostały ogłoszone
konkursy z tego zakresu pod nazwą:

Upamiętnienie osób i wydarzeń historycznych ksztahujących poczucie patriotyzmu - ze
szczególnym uwzględnieniem sylwetki rotmistrza Witolda Pileckiego oraz zbrodni
katyńskie konkurs unieważniony z powodu braku ofert;
Organizacja Zlotu Drużyn Harcerskich im. Marii Krassowskiel ps. Kasztan -- Towarzystwo
PrzŃaciół Miasta Ogrodu Komorów ,,Komorowianie" (dotaclja:9995 zł);
Organizacja Koncertu Pieśni Powstańczych -- Stowarzyszenie ,,Pruszkowianka" (dotacja:
36UUZ{)

W 2015 r. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego ogłosił trzy konkursy z zakresu podtrzymywania
i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości

narodowej,obywatelskieji kulturowej:
wykonanie rekonstrukcljilub inscenizacji historycznychwalk z okresu l lub ll wojny
światową, prowadzonychna tereniepowiatu pruszkowskiegolub powiatów ościennychkonkurs unieważniony z powodu braku ofert;
Organizacja Zlotu Drużyn Harcerskich im. Majki Krasowskiej ps. Kasztan -- Towarzystwo
Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów ,,Komorowianie" (dotacja: 9940 zł);

wykonanie rekonstrukcji, inscenizacji bądź happeningu ulicznego nawiązującego
tematycznie do wydarzeń związanych z wprowadzeniem stanu wojennego 13 grudnia
1981 r. Pruszkowskim Stowarzyszenie Patriotyczne (dotacja: 10 000 zł).

Przyznanie dofinansowania nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu Kodeksu
postępowania administracyjnego, od której służy odwołanie.
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