Zarządzenie Nr o?/]0/V III/2022
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia /( $ maja 2022 roku
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego
z realizacją zadań samorządu gminy w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży - organizacja letnich obozów sportowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2022 r. poz. 559, poz. 583), art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981,
poz. 2054, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583, poz. 655), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 15 i 17, art. 5 ust. 4
pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243,
poz. 1535, z 2022 r. poz. 857)

zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego
z realizacją zadań samorządu gminy w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży - organizacja letnich obozów sportowych.
§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

un Załącznik
do zarządzenia Nr
A/lll/2022
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia OA maja 2022 r.

OGŁOSZENIE
Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą"

Prezydent Miasta Zgierza
ogłasza
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań
samorządu gminy w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
mające siedzibę na terenie Miasta Zgierza, prowadzące działalność pożytku publicznego
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży organizacja letnich obozów sportowych w dyscyplinach sportowych:
1. Piłka nożna chłopców
2. Piłka nożna dziewcząt
3. Zapasy
4. Koszykówka
5. Tenis ziemny
6. Tenis stołowy
7. Łucznictwo
8. Pływanie
9. Lekkoatletyka
10. Piłka ręczna
11. Piłka siatkowa
12. Hokej na lodzie
I. Rodzaj i forma realizacji zadania.
1. Realizacja zadania polega na organizacji letnich obozów sportowych na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „zadaniem", przez podmioty mające swoją
siedzibę na terenie Miasta Zgierza, wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy, prowadzące
działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
wśród dzieci i młodzieży.
2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, oferenci będą realizowali we współpracy z Wydziałem
Sportu Urzędu Miasta Zgierza.
3. W przypadku wyboru ofert realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania wykonania
zadania.
II.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych
określonego w pkt. 1 ust. 1, w roku 2021 i 2022.

na

realizację

zadania

1. Na realizację zadania w roku 2021 przeznaczono w budżecie miasta Zgierza kwotę
w łącznej wysokości 56.524 zł.

2. Zgodnie z budżetem miasta Zgierza na rok 2022 na realizację zadania przeznaczona
jest kwota 60.000 zł - jako dotacje celowe na wspieranie zadań zleconych do realizacji
oferentom wskazanym w pkt. I ust. 1, przy czym stawka dotacji na 1 uczestnika obozu
i na 1 dzień trwania obozu nie może przekroczyć 13 zł, a dotacja może być udzielona
maksymalnie na 14 dni trwania obozu.
3. Kwota, o której mowa w ust. 2, może ulec zmianie, w szczególności w przypadku
stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty
nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta Zgierza lub zaistnieje konieczność
zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn
trudnych do przewidzenia, w dniu ogłaszania konkursu.
III. Zasady przyznawania dotacji (zlecenia wykonania zadania).
1. W konkursie ofert mogą wziąć udział podmioty mające siedzibę na terenie Gminy
Miasto Zgierz, prowadzące w sposób ciągły działalność w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży co najmniej 3 lata.
2. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16
ustawy.
3. Kwota udzielonej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim
przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu
rzeczowego zadania (odpowiedniego skrócenia czasu trwania obozu) lub rezygnacji
z realizacji zadania.
4. Prezydent Miasta Zgierza może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie
przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty
zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot
lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione
nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub
finansową oferenta.
5. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa
zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Miasto Zgierz.
IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie winno być zrealizowane od dnia .
. czerwca 2021 roku do dnia 31 sierpnia
2022 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowy termin wykonania zadania określony
zostanie w umowie.
2. Zadanie winno być zrealizowane przy dołożeniu najwyższej staranności, w zakresie
opisanym w ofercie, zgodnie z zawartą umową oraz ogólnie obowiązującymi przepisami
i wytycznymi, w tym dotyczącymi bezpieczeństwa zdrowia a także szczególnych
rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wpieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), o ile mają
zastosowanie.
3. Zadanie winno być wykonane dla jak największej liczby zawodników oferenta.
V. Zasady składania ofert.
1. Oferenci składają oferty realizacji zadania w formie pisemnej (odrębnie na każdy obóz),
wg wzoru określonego w rozporządzeniu 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
2. Każda oferta powinna być opatrzona pieczęcią oferenta i podpisana przez osoby
uprawnione do dokonywania czynności prawnych w jego imieniu.
3. W przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie każdorazowo
czytelnego podpisu przez osoby, o których mowa w ust. 2.
4. Do oferty należy dołączyć:
1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub
ewidencji (odpis musi być potwierdzony za zgodność ze stanem faktycznym
i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został sporządzony),
2) w przypadku oferentów podlegających wpisowi do rejestru innego niż Krajowy
Rejestr Sądowy - odpis aktualnego statutu (odpis musi być potwierdzony
za zgodność ze stanem faktycznym i prawnym),
3) oświadczenie określające, zgodnie z tematyką konkursu, sposób zapewnienia
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie art. 6 i art. 7 ustawy
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).
4) kserokopię zgłoszenia obozu do Kuratorium Oświaty; w przypadku ustalonego
późniejszego zgłoszenia organizacji obozu, oferent winien wskazać termin,
do którego dołączy do oferty zgłoszenie obozu;
5) kserokopię umowy zawartej z placówką wypoczynku,
6) planowaną listę uczestników obozu (tylko imiona i nazwiska).
5. Poświadczenia zgodności z oryginałem złożonych wraz z ofertą kopii dokumentów
(załączników), o których mowa w ust. 4, może dokonać jedna z osób wymienionych
w ust. 2.
6. Przy kalkulacji kosztów w ofercie nie należy uwzględniać należności, które planuje się
opłacić za pomocą bonu turystycznego.
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7. Oferty należy złożyć do dnia .
. czerwca 2022 roku do godz. .
, w zamkniętych
kopertach opatrzonych napisem „Konkurs ofert - letnie obozy sportowe 2022",
do Wydziału Sportu Urzędu Miasta Zgierza, 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16,
dziedziniec wewnętrzny, pok. Nr 1 - osobiście bądź drogą pocztową (decyduje data
wpływu).
8. Wzór oferty realizacji zadania publicznego można pobrać:
1) w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Zgierza,
2) ze strony internetowej Urzędu Miasta Zgierza - Biuletyn Informacji Publicznej.
9. W zakładce, o której mowa w ust. 8, są również dostępne: ramowy wzór umowy
o wsparcie realizacji zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z wykonania
zadania publicznego.
10. Oferty złożone na drukach innych niż wskazane w ust. 8, niekompletne lub złożone
po terminie, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 14 dni od dnia wskazanego w pkt. V ust. 7.
2. Wszystkie oferty są opiniowane przez Komisję Konkursową powołaną przez Prezydenta
Miasta Zgierza odrębnym zarządzeniem. Tryb powołania i zasady działania komisji
konkursowej zostały określone w § 47 uchwały Nr XL/520/2021 Rady Miasta Zgierza
z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto

Zgierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2021 r., poz. 6406), zwanej dalej
„Programem".
3. Złożone oferty oceniane są przez Prezydenta Miasta Zgierza pod względem formalnym
oraz merytorycznym, przy czym przy ocenie merytorycznej brane są pod uwagę
następujące kryteria wraz z przypisaną im wagą punktów:
1) możliwości realizacji zadania przez oferenta, w tym kwalifikacje osób, przy udziale
których zadanie będzie realizowane - od 0 do 10 pkt,
2) liczbę uczestników obozu - od 0 do 10 pkt,
3) czas trwania obozu - od 0 do 10 pkt,
4) wielkość planowanego przez oferenta udziału środków własnych lub środków pocho
dzących z innych źródeł w stosunku do kosztów realizacji zadania - od 0 do 10 pkt,
5) doświadczenie oferenta w realizacji zadań identycznych lub zbliżonych do będących
przedmiotem konkursu, w tym dotychczasowa współpraca z Gminą Miasto Zgierz,
udział w imprezach organizowanych przez Miasto - od 0 do 10 pkt,
6) dodatkowo opłacany wynajem obiektów na treningi, mecze i turnieje sparingowe
w ramach całkowitego kosztu realizacji obozu - od 0 do 5 pkt,
7) ocena wykonania zadania identycznego bądź zbliżonego do oferowanego,
realizowanego w poprzednich trzech latach we współpracy z Gminą Miasto Zgierz,
z uwzględnieniem ograniczeń związanych ze stanem pandemii koronawirusa
COVID-19; ocenie podlega zakres merytoryczny oraz terminowość i rzetelność
rozliczenia uzyskanej dotacji - od 0 do 10 pkt,
8) koszt dojazdu do placówki wypoczynku - od 0 do 5 pkt.
9) pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania (Ministerstwo Sportu, Urząd
Marszałkowski itp.) na działalność na rzecz dzieci i młodzieży - od 0 do 5 pkt.
4. Zgodnie z § 47 ust. 4 pkt 9 Programu, ostatecznej oceny formalnej i merytorycznej,
w tym wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości przyznanej dotacji
dokonuje Prezydent Miasta Zgierza.
VII. Dodatkowe uwagi dotyczące oferty:
1. W ramach oferty mogą być finansowane w szczególności: koszty zakwaterowania
i wyżywienia uczestników obozu, wynajęcia obiektów sportowych na zajęcia (gdy są
naliczane dodatkowo), koszty przejazdu do miejsca organizacji obozu i powrotu
z obozu.
2. W ramach oferty mogą być finansowane wyłącznie koszty udziału w obozie dzieci
i młodzieży.
3. Po wyborze oferty warunkiem zawarcia umowy na udzielenie dotacji jest złożenie
w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Zgierza potwierdzenia aktualności dokumentów
wskazanych w pkt. V ust. 4, które ostatecznie zdecydują o kwocie udzielonej dotacji,
z zastrzeżeniem, że dotacja nie może być wyższa niż przyznana w wyniku
rozstrzygnięcia konkursu ofert.
VIII. Postanowienia końcowe.
1. Wyłonione podmioty obowiązane są do zamieszczania we wszystkich drukach
i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach,
regulaminach, komunikatach itp.) informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez
Gminę Miasto Zgierz.

2. Wyłonione podmioty zobowiązane są do:
a) wyodrębnienia w ewidencji księgowej wszystkich wydatków poniesionych na reali
zację umowy,
b) niezwłocznego przedstawiania właściwej komórce organizacyjnej Urzędu, na
wezwanie - oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz wszelkiej dokumentacji
niezbędnej Gminie Miasto Zgierz dla oceny prawidłowości realizacji zadania pod
względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.
4. Przy realizacji zadania zastrzega się możliwość zwiększania wydatków w danej pozycji
kosztów o nie więcej niż 10 punktów procentowych w stosunku do kosztów podanych
w ofercie.
5. Zgodnie z art. 15 ust. 2j, w związku z art. 13 ust. 1 ustawy, wyniki konkursu zostaną
opublikowane bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu:
- na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń,
- na stronie internetowej Urzędu Miasta Zgierza,
- w Biuletynie Informacji Publicznej, pod ogłoszeniem o konkursie.
6. Po zakończeniu obozu oferent przekazuje w terminie 7 dni do Wydziału Sportu Urzędu
Miasta Zgierza informację opisową z przebiegu obozu wraz z dokumentacją
multimedialną (zdjęcia, filmy), niezależnie od sprawozdania określonego w umowie
na udzielenie dotacji.

