
OGT,OSZENIE

W6jt Gminy Sochocin oglaszaotwarty konkurs ofert na wsparcie re alizacji zadaniapublicznegow 2020 roku w zakresie promocji gminy orazzaprasza do skladania ofert.

I. Rodzaj zadania konkursowego: promocja gminy.

II' x'orma realizacji zadania: zlecenie realizacji zadaniapublicznego nast4pi w formie jego
wspierania wraz z udzieleniem dotacji.
III. WysokoSd Srodk6w 2 000,00 zl.

IV. Zasady przyznawania dotacji.

1' Postgpowanie konkursowe od!1wa9 sig bgdzie z uwzglgdnieniem zasadokreslonych w ustawie z dnia 24 kwietnia zooz roku o iziaNalnoku po2ytku
_ publicznego i o wolontariacie (Dz. tJ. z 2020 L poz.l057)2' o przyznanie dofinansowania w. ramach_ otwartego konkursu ofert mogQ sig ubiega6organizacje pozatz4dowe i podmigty, o kt6rych iro*u w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia24kwietnia 2003 r. o dzialalnosci po2ytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako

oferenci).
3' w przypadku wsp6lpracy oferenta .wzy rcalizacji 

^zadania 
publicznego z jednostk4

oryanizacyin4 lub oPbe prawna Gminy Sochocin, Informacje o- rporJi. ,*rrgnzo*iiii
tego podmiotu w rcalizacjg zadanianalezy przedstawid w formul*r, of.rtowym.4' oferty, kt6re nie spelni4 wymog6w formalnych, nie bgd4 podlegai iozpatrywaniu podwzglgdem merytorycznym.

5. W6jt Gminy Sochocin zastrzegasobie prawo do:
1) uniewaZnienia konkursu ofert bez podania przyczyny,w czgsci lub w caloSci;2) zwiEkszenia wysokoSci srodk6w publici"yrt prr"rnuronych na rcalizacjg zadania

w trakcie trwania konkursu;
3) dofinansowania wigcej niz jednej oferty, dofinansowania jednej oferty lubniedofinansowania Zadnej z ofert.
4) zryiej szenia wysokosci wnioskowanego dofi nansowania

9 lvniki otwartego konkursu ofert nie podlegajq trybowi odwolawczemu.
7 ' Dotacje moanauzyska6 na rcalizacjE 

"aaaipiahcznychw nastgpuj4cych zakresach
dzialalnoSci:

- propagowanie i reklamowanie walor6w gminy,
- rozpowszechnianie wiedzy wSr6d mieszkaric6w na temat dzialalnolci i historii gminy,
w tym korzysci plynqcych w zwiqzkuze zmianqstatusu administracyjnego Sochocina.8' Dofinansowanie ze Srodk6w gminy nie moZe przel<roczye g|%calkowitych koszt6w

rcalizacji zadania,
9' Wartos6 wkladu wlasnego w stosunku do kwoty dotacji nie mo2e byi mniejs zaniz

3 o/o, w tym wartosi finansowa w stosunku do kwoty dotacji 3 % .



v. Termin realizacji zadania: od daty podpisania umowy do dnia 31,12.2020r.

VI. Miejsce realizacji zadania: zasigg terytorialny dzialaniaGminy Sochocin.

VII. Warunki realizacji zadania publicznego

1. Zadanie przedstawione w ofercie mohe byl realizowane wsp6lnie przez kilku oferent6w,
jezeli oferta zostala z-lohona wsp6lnie, zgodnie z art. 14 ust. i-5 ustawy z dnia24 kwietnia
2003 roku o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U.'22020 r. poz.l057).2. W przypadku realizowaniazadaniawsp6lnie - oferenci odpowiadaj4 solidarnie iarealizaqg
zadania.

3. Oferent, tealizuj4c zadanie, zobowiqzany jest do stosowania przepis6w prawa,
w szczeg6lnoSci ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz,U.
z 2019 t poz. I 78 1 ) oraz ustawy z dnia 27 sierynia 2009 r. o finansach publicznyctr iOz. U.
22019 r. poz.869,ze zm.).

4. W przypadku planowania zlecenia czE!;ci zadania innemu podmiotowi oferent powinien
uwzglgdni6 takl informacjg w skladanej ofercie. Informacjg tg oferent
utnieszczaw harmonogramie w kolumnie ,,Zakres dzialania realizowany prr", podmiot
niebgd4cy stron4 umowy".

5. W przypadku, gdy oferent jest czynnym podatnikiem podatku VAT, zaii realizacja zadania
okreSlonego w umowie w ramach Srodk6w finansowych uzyskanych zbudzltu Gminy
Sochocin bgdzie powiqzana z czynnoilciami podlegaj4cymi opodutko**iu podatkie- oi
towar6w i uslug, oferent _zobowi4zany bgdzie do zwr6cenia kwoty stanowi4cej i6wnowartoS6
kwoty podatku VAT naliczonego, jakamohe zostad uwzglgdniona w rczliczeniu podatku
VAT nale2nego.

Srodki dotacji moga byd przeznaczone wyNqcznie na niezbgdne wydatki dokonywane w celu
prawidlowej rcalizaqi zadanialqcznie z kosztami obslugi zadania.
Srodki nie mog4 bylprzeznaczonena sfinansowanie ki, grzywren i temu podobne wydatki.
Osoby, przy udziale kt6rych bgdqrealizowane zadaniapowinny posiada6 wlaSciwe kwalifikacje
m.in. sgdziowie, opiek a medy czna-

VIII. Termin skladania ofert
Ofertg nale?y zlotyt w nieprzekraczalnymterminie d,o 04.12.2020 roku do godz. 16:00
w Sekretariacie Urugdu Gminy Sochocin lub poczt4 tradycyjn4 na adres: tJrzqd 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 ztohonych ofert dokona komisja konkursowa powolana

przez W6jta Gminy Sochocin w celu opiniowania ofert.
2. Po ocenie merytorycznej z).ohonych ofert komisja konkursowa przedlozy 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
intemetowej www.sochocin.nl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogloszeri
Urzgdu Gminy Sochocin.



Przy ocenie oferty zostan4 wzigte pod uwagg nastgpuj4ce kryteria, kt6re bgd4 punktowane :

1. zgodnosi oferty z niniejszym ogloszeniem konkursowym - 0-10 pkt,
2. jakoSi wykonania zadaniai kwalifikacje os6b, przy udziale kt6rych zadaniebgdzie

realizowane - 0-20 pkt,
3. moZliwoSO realizacji zadaniapubliczneg o przezoferenta w tym zasoby kadrowe - 0-20 pkt,
4. kalkulacjg koszt6w - zasadnos6 i wsp6lmiernos6 koszt6w w stosunku do

planowanych rezultat6w - 0-10 pkt,
5. planowany wklad wlasny oferenta (rueczowy, osobowy, finansowy) - 0-10 pkt,
6. liczbauczestnik6w imprezy i atrakcyjnos6 dla odbiorc6w - 0-20 pkt,
7. jakoSi dotychczasowej wsp6lpracy organizacji z gmin4- 0-10 pkt.
Wsparcie ottzyma oferta, kt6ra uzyskala najwigksz4 liczbg punkt6w, ptzy czq nie mniej niZ
50% og6lnej wartoSci punkt6w.

Organizacie pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy mogq wskazai
kandydatdw do komisii konkursowei na druku stanowiqcym zalqcznik do niniejszego
ogloszenia w terminie do 04.12.2020 roku do godn 16:00 w Sekretariacie Urzgdu Gminy
Sochocin lub pocztq tradycyinq na adres: Urzqd Gminy Sochocin, ul, Guzikar4t 9, 09-110
Sochocin,

Kandydaci wskazani przez organizacje nie mogq byi prawnie ifaktycznie powiqzani
z organizacjq biorqcq udzial w konkursie.

X. Wymagana dokumentacja

1) PraYidlowo wypelniony formularz oferty stanowi4cy zalqczniknr I do Rozporz4d zenia
Przewodnicz4cego Komitetu do spraw Po2ytku Publicznego zdnia24 pu2dziernika 201g r. w
sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczqcychrealizaqi zadahpublicznych oraz
wzor6w sprawozdari z wykonania tych zadah ( Dz. u. z 2018 r., poz. 2057).
podpisane pruezosoby upowaZnione do skladania o5wiadczeri woli, zgodnie z wpisem w
Krajowym Rejestrze s4dowym, innym rejestrze lub odpowiedniej ewidencji.

Ponadto prosi sig o z-lohenie nastgpuj4cych dokument6w:

- w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze S4dowym -potwierdzonq za zgodno6i z oryginalem kopig aktualnego wyci4gu , i*.go rejestru lub
ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzaj4cy status prawny-oferenta. Oapi. musi by6
zgodny ze stanem faktycznym i prawnym,niezalehnie od tego, t ieay zostaNwydany,

'w ptzypadku wyboru innego sposobu rcprezentacji oferent6w skladaj4cych ofertg wsp6ln4 niZ
wynikaj4cy z Krajowego Rejestru Sqdowego lub innego wla6ciwego rejestru - dokument
potwierdzaiqcy tpowuznienie do dzialania w imieniu oferenta(-6w),

- kopig umowy lub statutu sp6lki potwierdzonq za zgodnoSi z oryginalem - w przypadku gdy
gfelent jest sp6lk4 pfawa handlowego, o kt6rej mowaw art. 3 ust. 3 pkt 4 wiary-z aniiZq
kwietnia 2003 r. o dzialalnosci poZytku publicznego i o wolontariacie,



2) .w ptzypadku, gdy oferta skladana jest 
_pr7ez wigcej niZ jednego oferenta, kuz.dy z oferent6w

zobowiuzanyjest do zaNqczeniawszystkich dokument6* 
",i-i.ntryrt, * pli. r

xL Zrealizowane ptzez W6jta Gminy Sochocin zadania tego samego rodzaju oraz
wysoko5d Srodk6w publicznych przeznaczonych na ich realizacjg"w 201g; 2019r.
w6j t Gminy s ochocin przeznaczyl na r earizacig t. go r o dzaju zadaii
- w roku 2018 - 0,00 zl
- w roku 2019 - 0,00 zl

Dodatkowe informacie moina uryskal w Urzgdzie Gminy Sochocin, ul. Guzikarry 9, pok
23,tel. Q3) 66180 01 w. 48 (Graryna Nurryrfiska).



Zalycznik
do ogloszenia
W6jta Gminy Sochocin

ZGI'OSZENIE KANDYDATURY NA CZI.ONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

l. Imig i nazwisko kandydata naczlorlkaKomisji:

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

a Nazwa oryanizacji pozaru1dowej

dzialalnofici po2ytku publicznego

Komisji konkursowej:

lub podmiotu wymienionego w

i o wolontariacie zgNaszaj1cej

art. 3 ust. 3 ustawy o

kandydata na czlor*a

czytelny podpis przedstawiciela organ izacji pieczqtka organizacji

odwiadczam, 2e umo2liwiono mi zapoznanie sig tredci4 "Klauzuli informacyjnej o zasadach
ptzetwarzania danych osobowych przez Gming sochocin przy realizacji prac komisji konkursowej
oceniaj4cej wnioski w konkursie ,rwspieranie i upowszechnianie idei samorz4dowej, w tym wdra2anie
program6w pobudzania aktywnoSci obywatelskiej,,.

podpis kandydata na czlonkaKomisji konkursowej



Klauzula informacyina

zgodnie z wymogami RoQtorzqdzenia Pailamentu Earopejskiego i Rady @E) 2016/67g z dniu 27 kwietnla
2016 n w spruwie ochrony osdb ft4ycatych w zwiqzku z pruetwarzaniem danych osobowych I w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz achylenia dyrektywy g5/46/WE (ogdlne rozporzqdzenie o ochronie
danych) - dalej rdwniet jako ,,RODO"), informujemy pan@pana o zasadach przet$,aruania pani/pana danych
osobowych oraz o ptawach z zakresu ochrony danych osobowych pr4ystugujqcych panl/panu na gruncie RODO.
1. Adminhtrutorem Pani/Pana danych osobowych Jest Gmina Sochocin, uL Guzikar4y g, 0g-tl0 Sochocin(dalej
rdwnieiJako ,,ADO")
2. ll/ celu uzyshania wigcej informacji o przetwanania pani/pana danych osobowych mote skontaktowaC sig
Pani/Pan z Inspektorem Ochrony Danych osobowych za poSrednicrh'em poczty elektronicarcj, adres e-mail:
iod@Sochocin.pl
3. Dane osobowe bgdl przetwarzane wylqcznie w celu udziatu w pracach komisji konkursowej oceniaj4cej wnioski
w konkursie,, wspieranie i upowszechnianie idei samorz4dowej, w tym wdra2anie program6w pobudzania
aktywno5ci obywatelskiej ".
4. Podstawq prawn? przetwarzania Parlstwa danych osobowych jest art. 9 ust. I ustawy z dnia g marca 1990 r.
o samorz}dzie gminnym (art. 6 ust. I lit. c RODO) orazw zakresie Pani/Pana danych kontaktowych - art. 6 ust. I lit.
e RODO - ptzetwatzanie jest niezbgdne do wykonania zadaniarealizowanego w interesie publicznym.
5. ADO bgdzie przetwarzat nastgpuj4ce kategorie Paristwa danych osobowych: dane identyfikacyjne (imig
i nazwisko), dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu).
6. Pafistwa dane osobowe bgdq przetwarzane zgodnie z obowiqzajqcymi przepisami przez okres l0 lat po
zakoficzeniu sprailty.

7. W zwiqzku z przetil'arzaniem danych, odbiorcami Pani/Panu danych osobowych mogq byc podmioty, ktdre na
podstawie stosownych umdw podpisanych Z ADO pruetvtarzajq dane osobowe dla ktdrych administrotorem
danych osobowych jest ADO.
8. ll zwiqzku z pruetwarzaniem Pani/Psna danych osobowych pr4ysluguiq Pani/Panu, po spelnleniu przeslanek
okrefilonych w RODO, nastgpujqce uprawnlenia:

a. pruwo doswu do danych osobowych, u, q)m prawo do u4yskania kopii tych danych;
b. prawo do tqdania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c. prawo do tqdania usunigcia danych osobowych;
d. prawo do iqdanla ograniczenia przetry,aruania danych osobowych.

9. ll pr4ypadku powzigcla informacji o niezgodnym z prawem pruetb,arzaniu przez ADo pani/pana danych
osobowych, pr4ysluguje Pani/Panu pranto wniesieniu skargi do organu nadzorczego wlosciwego w sptawach
ochrony danych osobowych, (Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych).


