
ZARZ4DZENIE Nr 78/2020
WOJTA GMINY SOCHOCIN

z dnia 13 listopada2020 r.

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zailaniapublicznego
w zakresie promocji gminy

Na podstawie art. 13 ust.l ustawy z dnia24kwie/rnia2}03 r. o dzialalnoSci poZytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 22020 r. poz. 1057) oraz $ 19 Rocznego Programu
Wsp6lpracy Gminy Sochocin z organizacjani pozarz4dowymi i innymi podmiotami
prowadzqcymi dzialalnoSd poZytku publicznego na 2020 rok, stanowi4cego zaN4cznik do
uchwaly Nr XII/95/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 listopada}}l9 r. zarzqdza sig, co
nastgpuje:

S1.1. W6jt Gminy Sochocin ogNaszaOtwarty Konkurs Ofert i zapraszaorganizacje pozarzqdowe
oraz inne podmioty prowadz4ce dzialalno66 pozytku publicznego do skladania ofert na
realizacjgw 2020 r. zadahpublicznych Gminy w zakresie promocji gminy.

2. TreSi ogloszenia o konkursie, o kt6rym mowa w ust. I stanowi zalqcznik do niniejszego
zaruqdzenia.

$2. Wykon anie zaruqdzenia powierza sig Sekretarzowi Gminy.

$3.Zaruqdzenie wchodziw ?ycie z dniem podpisania.



ZaNqcznik

do Zarzydzenia nr 7 812020
W6jta Gminy Sochocin
z dnia I 3 listopada 2020 r.

OGI,OSZENIE

W6jt Gminy Sochocin oglasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadaria publicznego
w 2020 roku w zakresie promocji gminy oraz zaprasza do skladania ofert.

I. Rodzaj zadania konkursowego: promocja gminy.

II. Forma realizacji zadania: zlecenie rcalizacjizadaniapublicznego nast4pi w formie jego

wspierania wraz z udzieleniem dotacji.

III. WysokoSd Srodk6w 2 000,00 zl.

IV. Zasady przyzllawa;nia dotacji.

1. Postgpowanie konkursowe odbywa6 sig bgdzie z uwzglgdnieniem zasad

okreslonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnofici pozytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 22020 r. poz. 1057) .

2. O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mog4 sig ubiegad

organizacje pozaruqdowe i podmioty, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako
oferenci).

3. W przypadku wsp6lpracy oferenta przy realizacji zadania publicznego z jednostk4

organizacyjn4 lub osob4 prawn4 Gminy Sochocin, informacje o sposobie zaangalowania
tego podmiotu w rcalizacjg zadanianaleZy przedstawid w formularzu ofertowym.

4. Oferty, kt6re nie spelni4 wymog6w formalnych, nie bgd4 podlegad rozpatrywaniu pod

wzglgdem merytorycznym.
5. W6jt Gminy Sochocin zastzegasobie prawo do:

1) uniewa2nienia konkursu ofert bez podaniaprzyczyrry, w czgSci lub w caloSci;

2) zwigkszenia wysokoSci 6rodk6w publicznych przeznaczonych na rcalizacjg zadania
w trakcie trwania konkursu;

3) dofinansowania wigoej niz jednej oferty, dofinansowania jednej oferty lub
niedofinansowania Zadnej z ofert.

4) zmniejszenia wysokoSci wnioskowanego dofinansowania
6. Wyniki otwartego konkursu ofert nie podlegaj4 trybowi odwolawczemu.
7. Dotacje mohnauzyska6 na realizacjg zadahpublicznych w nastgpuj4cych zakresach

dziatralnoSci:
- propagowanie i reklamowanie walor6w gminy,

- rozpowszechnianie wiedzy wSr6d mieszkaric6w na temat dzialalnoSci i historii gminy,

w tym korzySci plyn4cych w zwiqzkaze zmiarq statusu administracyjnego Sochocina.

8. Dofinansowanie ze Srodk6w gminy nie moze przel<roczye 94% calkowitych koszt6w

rcalizacji zadania,



9. Warto56 wkladu wlasnego w stosunku do kwoty dotacji nie moze byi mniejszanil
3 %0, w tym wartoS6 finansowa w stosunku do kwoty dotacji 3 % .

V. Termin realizacji zadaniaz od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2020r.

VI. Miejsce realizacji zadania: zasigg terytorialny dzialania Gminy Sochocin.

VII. Warunki realizacji zadania publicznego

1. Zadanie przedstawione w ofercie mohe byl rcalizowane wsp6lnie przez kilku oferent6w,
jezeli oferta zostala zNohona wsp6lnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 22020 r.poz.l057).

2. W przypadku realizowaniazadania wsp6lnie - oferenci odpowiadaj4 solidamie zarcalizacjE
zadania.

3. Oferent, reaLizujqc zadanie, zobowiryany jest do stosowania przepis6w prawa,
w szczeg6lnoSci ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U.
22019 r poz. 1781) oraz ustawy z dnia27 sierpnia}}}9 r. o finansach publicznych (Dz. U.
22019 r. poa.869, ze zm.).

4. W przypadku planowania zlecenia czgSci zadania innemu podmiotowi oferent powinien
uwzglgdnid takq informacjg w skladanej ofercie. Informacjg tg oferent
utnieszczaw harmonogramie w kolumnie ,,Zalrres dzialania realizowany przez podmiot
niebgd4cy stron4 umowy".

5. W przypadku, gdy oferent jest czynnym podatnikiem podatku VAT, zal rcalizacja zadania
okreSlonego w umowie w ramach Srodk6w finansowych uzyskanych zbudzetu Gminy
Sochocin bgdzie powiqzana z czynnoficiami podlegajqcymi opodatkowaniu podatkiem od
towar6w i uslug, oferent zobowiqzanybEdzie do zwr6cenia kwoty stanowi4cej r6wnowarto3d
kwoty podatku VAT naliczonego, jaka moze zostad uwzglgdniona w rozliczeniu podatku
VAT naleznego.

Srodki dotacji mog4 by| przeznaczone vrylqcznie na niezbgdne wydatki dokonywane w celu

prawidlowej realizacji zadanialqcznie z kosztami obslugi zadania.

Srodki nie mog4 byi;przeznaczonenasfinansowanie kar, grzywieni temu podobne wydatki.

Osoby, przy udziale kt6rych bgd1realizowane zadania powinny posiada6 wla6ciwe kwalifikacje
m.in. sgdziowie, opieka medyczna"

VIII. Termin skladania ofert
Ofertg nale?y zlotyd w nieprzekraczalnym terminie do 04,12.2020 roku do godz. 16:00

w Sekretariacie Urugdu Gminy Sochocin lub pocztq tradycyjn4 na adres: Urzqd Gminy

Sochocin, ul. Guzikarzy 9,09-110 Sochocin (uznaje sig datg wptywu do Urzgdu).

IX. Tryb i kryteria stosowane prry wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
1. Oceny formalnej i merytorycznej zlohonych ofert dokona komisja konkursowa powolana

przezW6jta Gminy Sochocin w celu opiniowania ofert.
2. Po ocenie merytorycznej z)ohonych ofert komisja konkursowa przedlo?y rekomendacje co do

wyboru ofert W6jtowi Gminy Sochocin.



3. Wyb6r oferty nast4pi w terminie do 7 dni od uplywu terminu skladania ofert.
Wyniki otwartego konkursu ofert zostan4 podane do wiadomoSci publicznej na stronie

internetowej www.sochocin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogloszeri

Urzgdu Gminy Sochocin.

Przy ocenie oferty zostanqwzigte pod uwagg nastgpuj4ce kryteria, kt6re bgd4 punktowane :

1. zgodnoS6 oferty z niniejszym ogloszeniem konkursowym - 0-10 pkt,

2. jakoS6 wykonania zadania i kwalifikacje os6b, przy udziale kt6rych zadanie bgdzie

realizowane - 0-20 pkt,

3. moZliwofiO realizacji zadaniapublicznego przez oferenta w tym zasoby kadrowe - 0-20 pkt,

4. kalkulacjg koszt6w - zasadnoSd i wsp6lmiernoSd koszt6w w stosunku do

planowanych rezultat6w - 0-10 pkt,

5. planowany wklad wlasny oferenta (rzeczowy, osobowy, finansowy) - 0-10 pkt,

6. liczbauczestnik6w imprezy i atrakcyjnoS6 dla odbiorc6w - 0-20 pkt,

7. jakoSd dotychczasowej wsp6lpracy organizacji z gmin1 - 0-10 pkt.

Wsparcie otrzyma oferta, kt6ra uzyskala najwigksz4 liczbE punkt6w, przy czry nie mniej niz

50% og6lnej wartoSci punkt6w.

Organizacje pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy mogq wskazai

kandydatdw do komisji konkursowej na druku stanowiqcym zalqcznik do niniejszego

ogloszenia w terminie do 04.12,2020 roku do godn 16:00 w Sekretariacie Urzgda Gminy

Sochocin lub pocztq tradycyjnq na adres: Urzqd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110

Sochocin,

Kandydaci wskazani przez organizacje nie mogq byi prawnie ifaktycznie powiqzani

z organizacjq biorqcq udzial w konkursie.

X. Wymagana dokumentacja

1) Prawidlowo wypelniony formularz oferty stanowi4cy zaNqczniknr 1 do Rozporz4dzenia
Przewodnic'zqcega Komitetu do spraw Po2ytku Publicznego z dnia 24 puhdziornika 2018 r. w
sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczqcych realizacji zadafi publicznychoraz
wzor6w sprawozclari z wykonania tych zadafi ( Dz. U. 22018 r,poz,.2057).

podpisane przezosoby upowaznione do skladania oSwiadczeri woli, zgodnie z wpisem w
Krajowym Rejestrze S4dowym, innym rejestrze lub odpowiedniej ewidencji.

Ponadto prosi sig o zlozenie nastgpuj4cych dokument6w:

- w przpadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze S4dowym -
potwierdzonq za zgodno66 z orygina\em kopig aktualnego wyciqgu z innego rejestru lub
ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzaj4cy status pramy oferenta. Odpis musi by6
zgodny ze stanem faktycznym i prawnym,niezalehnie od tego, kiedy zostal wydany,

- w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferent6w sktadaj4cych ofertg wsp61n4 niZ
wynikaj4cy z Krajowego Rejestru S4dowego lub innego wlaSciwego rejestru - dokument
potwierdzaj qcy tpowahnienie do dzialania w imieniu oferenta(-6w),



- kopig umowy lub statutu sp6lki potwierdzonqt za zgodnoSi z oryginalem - w przypadku gdy
oferent jest sp6lk4 prawa handlowego, o kt6rej mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24

kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie,

2) w przypadku, gdy oferta skladana jest przez wigcej niZ jednego oferenta, kahdy z oferent6w
zobowiqzanyjest do zalqczeniawszystkich dokument6w wymienionych w pkt. I

)(I. Zreahzowane przez W6jta Gminy Sochocin zadania tego samego rodzaju oraz
wysokoSd Srodk6w publicznychprzeznaczonych na ich realizacjg w 2018r. i 2019r.
W6jt Gminy Soohocin przeznaczylnarcalizacjg tego rodzaju zadafr

- w roku 2018 - 0,00 zl
- w roku 201,9 -0,00 zl

Dodatkowe informacje moina uryskad w Urzgdzie Gminy Sochocin, ul. Guzikarry 9, pok.
23,tel. (23) 66180 01 w. 48 (Grai,yna Nurryfiska).



Zalqcznik
do ogloszenia
W6jta Gminy Sochocin

ZG\,OSZENIE KANDYDATURY NA CZI-ONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

2. Dane kontaktowe (telefon, e-mail):

3. Nazwa organizacji pozarzqdowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o

dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie z$aszaj4cej kandydata na czNonka

Komisji konkursowej:

czytelny podpis przedstawiciela organizacji pieczqtka organizacji

O|wiadczam, Le umoiliwiono mi zapoznanie sie tredci4 "Klauzuli informacyjnej o zasadach

przetwarzania danych osobowych przez Gming Sochocin przy rcalizacji prac komisji konkursowej

oceniaj4cej wnioski w konkursie o,wspieranie i upowszechnianie idei samorz4dowej, w tym wdra2anie

program6w pobudzania aktywnoSci obywatelskiej ".

podpis kandydata na czlonka Komisj i konkursowej

1. Imig i nazwisko kandydata nacz\onkaKomisji:



Klauzula informacyjna

Zgodnie z wymogaml Rozporzqdzenia Parlamenta Europejsklego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwletnia

2016 r. w sprawie ochrony osdb fi4ycznych w zwiqzku z przelwarzaniem danych osobowych i w sprawle

swobodnego przeplywu laklch danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozpo4qdzenle o ochronie

danych) - dalej rdwniel jako ,,RODO"), informujemy Pani(Pana o zasadach przetn'arzania Pani/Pana danych

osobowych orux, o pruwach z zakresu ochrony danych osobowych pr4yslugujqcych Pani/Panu na gruncle RODO.

1, Administratorem Pani/Pana danych osobowych Jest Gmina Sochocin, ul. Guxikarqy 9, 09-110 Sochocin(dalej

fiwnieijako ,,ADO")
2. ll/ cetu uzyskania wigcej informacji o prxetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych moie skontaktowaC sig

Pani/Pan x, Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za'pofrednictwem poczly elektronicznej, adres e-mail:

iod@Sochocin.pl
3, Dane osobowe bgd4przetwarzane wyl4cznie w celu udzialu w pracach komisji konkursowej oceniaj4cej wnioski

w konkursie,, wspieranie i upowszechnianie idei samorz4dowej, w tym wdraZanie program6w pobudzania

aktywnoSci obywatelskiej ".
4. Podstaw4 prawn4 przetwarzania Parlstwa danych osobowych jest art. 9 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

osamoruqdziegminnym(art.6ust. Ilit.cRODO)orazwzakresiePanilPanadanychkontaktowych-art.6ust. Ilit.
e RODO - przelwarzalie jest niezbgdne do wykonania zadaniarealizowanego w interesie publicznym.

5. ADO bgdzie przefriarzal nastgpuj4ce kategorie Parlstwa danych osobowych: dane identyfikacyjne (imig

i nazwisko), dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu).

6. Pafistwa dane osobowe bgdq przetwarzane zgodnie z obowiqrujqcymi przepisami przez okres 10 lat po

zakortczeniu sprowy,

7. ll zwiqzku z pruetwaruaniem danych, odbiorcami Panl/Pana danych osobowych mogq by{ podmioty' ktdre ns

podstawie stosownych umdw podpisanych z ADO przetwarzajq dane osobowe dla ktdrych administratorem

danych osobowych iest ADO.

8. lt zwiqzka z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pr4yslugajq Pani/Panu, po spelnieniu przeslanek

okrefilonych w RODO, nastgpujqce uprawnienia:
a. prutro dostqpu do danych osobowych, ilt tym prawo do u4yskania kopit tych danych;

b. prawo do iqdanla sprostowania (poprawlania) danych osobowych;

c, prawo do iqdania usunigcia danych osobowych;

d. prawo do hqdania ograniczenla przetwaruanla danych osobowych.

9, W pr4ypadku powzlgcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO Pani/Pana danych

osobowych, pr4ystuguje Pani/Panu pruwo wniesienia skargi do organu nadzorczego wlalciwego w spruwach

ochrony danych osobowych, (Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych),


