
Zał�cznik Nr 1  do Zarz�dzenia Nr 41/2019 

Burmistrza Krapkowic  

z dnia 16 stycznia 2019 r. 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT  

Burmistrz Krapkowic

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizacj� w 2019 roku zada� publicznych Gminy Krapkowice w zakresie  

ekologii i ochrony zwierz�t oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

I. Rodzaj zadania.

Konkurs dotyczy realizacji zada� publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierz�t oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego:  

1. edukacja ekologiczna – ochrona przyrody oraz kształtowanie postaw przyjaznych �rodowisku poprzez 

warsztaty, konkursy, prelekcje, happeningi itp. 

2. przedsi�wzi�cia zwi�zane z ochron� �rodowiska naturalnego 

3. prowadzenie działalno�ci informacyjnej i promocyjnej w zakresie ochrony �rodowiska.  

II. Wysoko�� �rodków publicznych przeznaczonych na realizacj� zadania w 2019 roku.

1. Na realizacj� zadania publicznego planuje si� przeznaczy� kwot� dofinansowania w ł�cznej wysoko�ci  -

3 000,00 zł  

2. Kwota ta mo�e ulec zmianie w przypadku zmniejszenia bud�etu w cz��ci przeznaczonej na realizacj�

zadania z przyczyn niemo�liwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu. 

III. Zasady przyznawania dotacji.

Post�powanie konkursowe odbywa� si� b�dzie zgodnie z zasadami okre�lonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalno�ci po�ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z pó�n. zm.). 

1. Warunkiem przyst�pienia do konkursu jest zło�enie oferty z wykorzystaniem Generatora eNGO  - zgodnie 

ze wzorem okre�lonym w rozporz�dzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. 

w sprawie wzoru oferty i ramowych wzorów umów dotycz�cych realizacji zada�  publicznych oraz wzorów  

sprawozda� z wykonania tych zada� (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).  

2. Podmiotami uprawnionymi do zło�enia ofert s� organizacje pozarz�dowe oraz podmioty wymienione 

w art. 3  ust.3 w/w ustawy, prowadz�ce działalno�� statutow� w dziedzinie obj�tej konkursem i zamierzaj�ce 

realizowa� zadanie na rzecz mieszka�ców Gminy Krapkowice.  

3. Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w otwartym 

konkursie ofert.  

4. W otwartym konkursie ofert mo�e by� wybrana wi�cej ni� jedna oferta.  

5. Zlecenie realizacji zadania publicznego nast�pi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na 

dofinansowanie realizacji zadania.  

6. Wspieranie wykonania zadania wraz z przekazaniem dotacji nast�pi po podpisaniu stosownej umowy 

o wsparcie realizacji zadania z wyłonionym oferentem.  

7. Wysoko�� przyznanej dotacji mo�e by� ni�sza ni� wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi 

przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub wycofania swojej oferty.  

8. Dofinansowanie nie mo�e przekracza� 80% całkowitych kosztów zadania.  

9. Wymagany jest co najmniej 5 % finansowy wkład własny. 

10. Zło�enie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.  



IV. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Zadanie powinno by� wykonane w 2019 roku.  

2. Zadanie powinno by� zrealizowane z najwy�sz� staranno�ci�, zgodnie z obowi�zuj�cymi standardami oraz 

zawart� umow�.  

3. Zakres i warunki wykonania zadania publicznego okre�la umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego, 

która wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa�no�ci.  

4. Podmioty zobowi�zane s� do wyodr�bnienia z ewidencji ksi�gowej �rodków otrzymanych na realizacj�

umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.  

5. Burmistrz Krapkowic sprawuje kontrol� oraz dokonuje oceny realizacji zadania publicznego zgodnie 

z art. 17 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalno�ci po�ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 

r. poz. 450 z pó�n. zm.). 

6. Sprawozdanie ko�cowe z wykonania zadania publicznego nale�y sporz�dzi� w terminie 30 dni od dnia 

zako�czenia realizacji zadania. Burmistrz Krapkowic mo�e wezwa� do zło�enia sprawozdania cz��ciowego 

z wykonania zadania publicznego. Sprawozdania nale�y sporz�dzi� za po�rednictwem internetowego systemu 

informatycznego – Generator eNGO. 

7. Podmiot  zobowi�zany jest do przechowywania dokumentacji zwi�zanej z realizacj� zadania publicznego 

przez 5  lat, licz�c od pocz�tku roku nast�puj�cego po roku, w którym podmiot zrealizował zadania publiczne.  

8. Podmiot zobowi�zuje si� do informowania o współfinansowaniu zadania ze �rodków Gminy Krapkowice. 

Informacja na ten temat powinna znale�� si� we wszystkich materiałach, publikacjach, informacji dla mediów, 

ogłoszeniach oraz wyst�pieniach publicznych dotycz�cych realizowanego zadania publicznego.  

9. Współpraca w okre�lonej w konkursie ofert sferze po�ytku publicznego jest realizowana przez Wydział 

Organizacyjny, Sportu i Turystyki Urz�du.   

V. Termin i warunki składania ofert.

1. Termin składania ofert upływa w dniu  7 lutego 2019 r. o godzinie 15:30

2. Organizacja pozarz�dowa zainteresowana wzi�ciem udziału w konkursie ofert rejestruje si�  

w Generatorze eNGO  klikaj�c link na www.bip.krapkowice.pl w zakładce organizacje pozarz�dowe – 

ogłoszenie konkursów ofert – otwarte konkursy ofert na 2019 rok lub  pod adresem 

www.krapkowice.engo.org.pl i tworzy konto eNGO swojej organizacji. 

3. Konto słu�y do sporz�dzenia i zło�enia oferty za po�rednictwem internetowego systemu informatycznego – 

Generator eNGO. 

4. Oferty do konkursów ofert składane s� zarówno: 

• w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Generatora eNGO, 

• w postaci papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF nale�y składa� osobi�cie 

w sekretariacie Urz�du Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3  Maja 17 – pok. nr 28  

lub za po�rednictwem poczty.  

5. Przed wypełnieniem oferty zaleca si� zapoznanie si� z instrukcj� obsługi aplikacji na 

www.kalkulatorngo.pl - dokumenty do pobrania - Instrukcja u�ytkowania aplikacji – panel dla organizacji 

pozarz�dowych (NGO). 

6. Istnieje mo�liwo�� zło�enia oferty wył�cznie w wersji elektronicznej poprzez ePUAP w tym celu nale�y 

stworzy� ofert� w Generatorze eNGO (wersji pdf) nast�pnie nale�y zało�y� konto na stronie 

www.epuap.gov.pl w celu uzyskania profilu zaufanego. Szczegółowe informacje nt. zakładania profilu 

zaufanego mo�na znale�� na stronie internetowej: www.epuap.gov.pl. Ofert� mo�na równie� podpisa�

elektronicznym podpisem. 

7. Oferta powinna by� podpisana przez osoby upowa�nione do składania o�wiadcze� woli.  

8. Do konkursu ofert mog� by� składane oferty, w których termin realizacji jest zgodny z okre�lonym w pkt 

IV 1. ogłoszenia terminem realizacji zadania. 

9. Oferty zło�one po wyznaczonym terminie nie b�d� rozpatrywane - decyduje data wpływu do Urz�du.  

10. Oferta powinna by� podpisana przez osoby upowa�nione do składania o�wiadcze� woli.  



11. Kopie dokumentów powinny by� potwierdzone za zgodno�� z oryginałem (ze wskazaniem imienia, 

nazwiska i daty potwierdzenia oraz formuł� „stwierdzam zgodno�� kopii z oryginałem” i podpisem osób 

upowa�nionych do reprezentowania podmiotu).  

12. Wszelkie poprawki lub zmiany w tre�ci oferty musz� by� parafowane przez osoby podpisuj�ce ofert�.  

13. Za poprawno�� i kompletno�� oferty, termin, sposób i miejsce jej zło�enia odpowiada oferent.  

14. Zło�enie oferty do niniejszego konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania si� z tre�ci�

ogłoszenia konkursowego.  

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru oferty.

1. Burmistrz Krapkowic powołuje komisj� konkursow� w celu opiniowania zło�onych ofert.  

2. W konkursie nie bior� udziału oferty, które zostały zło�one po upływie wyznaczonego terminu.  

3. Komisja konkursowa ocenia zło�one oferty pod wzgl�dem formalnym oraz merytorycznym.  

4. List� ocenionych ofert wraz z propozycj� wysoko�ci dotacji komisja konkursowa przedstawia Burmistrzowi, 

który podejmuje ostateczn� decyzj� w sprawie przyznania dotacji. Od powy�szej decyzji nie przysługuje 

odwołanie.  

5. Zarz�dzenie Burmistrza o przyznaniu dotacji jest podstaw� do zawarcia umowy o wsparcie realizacji zadania 

publicznego i otrzymania dotacji w terminie ustalonym przez strony.  

6. Za ofert� spełniaj�c� wymagania formalne uznaje si� ofert�:  

a) zło�on� w terminie okre�lonym w ogłoszeniu o konkursie,  

b) zło�on� na wła�ciwym formularzu wraz z wymaganymi zał�cznikami,  

c) zło�on� przez podmiot uprawniony do ubiegania si� o dotacj�,  

d) podpisan� przez osoby upowa�nione do reprezentowania oferenta,  

e) poprawn� od strony rachunkowej i kompletn� w zakresie tabel kosztorysowych.  

7. Oferty podlegaj� procedurze uzupełniania braków formalnych.  

 8. Wykaz wszystkich zło�onych ofert w ramach otwartego konkursu ofert, wraz z informacj� o wynikach oceny 

formalnej i mo�liwo�ci uzupełniania braków formalnych podlega zamieszczeniu na tablicy informacyjnej 

w siedzibie Urz�du Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferta zostanie 

równie� zwrócona internetowym systemie informatycznym – Generator eNGO do uzupełnienia braków 

formalnych. 

9. Braki formalne oferenci mog� uzupełni� w terminie 7  dni od daty opublikowania wykazu.  

10. W przypadku nie usuni�cia braków formalnych w wyznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona 

z przyczyn formalnych bez mo�liwo�ci ponownego uzupełnienia.  

11. Przy wyborze oferty b�d� stosowane nast�puj�ce kryteria:  

a) zgodno�� merytoryczna oferty z wymogami ogłoszenia o konkursie,  

b) mo�liwo�� realizacji zadania w oparciu o odpowiedni� baz� materialn�, lokalow�, sprz�t potrzebny do realizacji 

zadania, odpowiednie zasoby kadrowe oraz do�wiadczenie w realizacji zada� obj�tych konkursem,  

c) proponowana jako�� wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie b�dzie realizowane,  

d) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,  

e) udział �rodków finansowych własnych lub �rodków pochodz�cych z innych �ródeł na realizacj� zada� obj�tych 

konkursem,  

f) wkład rzeczowy oraz osobowy, w tym �wiadczenia wolontariuszy i prac� społeczn� członków,  

g) analiza i ocena realizacji zleconych zada� w latach poprzednich, bior�c pod uwag� rzetelno��, terminowo�� oraz 

sposób rozliczenia si� z otrzymanej dotacji ( je�eli zadanie było przez dany podmiot realizowane).  

12. Rozstrzygni�cie otwartego konkursu ofert nast�pi nie pó�niej ni� 7 marca 2019 roku.



13. Wyniki otwartego konkursu ofert zostan� ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty/ofert w Biuletynie 

Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej w Urz�dzie Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronie 

internetowej Urz�du. 

14. Warunkiem zawarcia umowy na realizacj� przedsi�wzi�cia jest wskazanie rachunku bankowego dla 

przyj�cia dotacji, a w przypadku przyznania dotacji w wysoko�ci innej ni� wnioskowana - tak�e korekta 

kosztorysu projektu dostarczona w ci�gu 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia wyników konkursu.

VII. Wysoko�� �rodków finansowych przekazanych w 2018 r. na realizacj� zadania tego samego typu.

W 2018 r. na realizacj� zadania publicznego przekazano – 3 000,00 zł.  

VIII. Postanowienia ko�cowe.

1. W rozliczeniu dofinansowania nie b�d� uwzgl�dniane dokumenty finansowe wystawione przed dat�

zawarcia umowy o wsparcie realizacji zadania.  

2. Podstaw� roszcze� finansowych w stosunku do Gminy Krapkowice mo�e by� wył�cznie zawarta umowa 

o wsparcie realizacji zadania publicznego.  

3. Dodatkowych informacji o konkursie udzielaj� pracownicy Urz�du Miasta i Gminy w Krapkowicach - pod 

numerem telefonu: 77 44 66 822 oraz za pomoc� poczty elektronicznej na adres: s.sobota@krapkowice.pl. 


