
RURMISTRZ MIASTA
RAWA MMOWIECKA Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Działając na podstawie Uchwały Nr IYl?ZlIL Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia
2011 r. w sprawie okreś|enia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa
Mazowiecka oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działa|ności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z poźn. zm.), uchwaĘ Nr
xxxLIl244l13 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia
Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działa|ności pożytku
pub|icznego i o wo|ontariacie na 20L4 r., ogłaszam otwarty konkurs ofert:

na wsparcie realizacjizadania publiczncgo w 2O14 r. z zakrsu turystyki i krajoznawstwa -
Organizacja XIV Rawskiego R.odzinnego Rajdu Rowerowego.

Przewidwrana lnrota na wsparcie realizacji zadania - 1o.ooo'oo zł
(koszt rea|izacji tego zadania w 2013 r. wyniósł 1o.ooo zł)

Konkurs ofeń prowadzonv jest według nastepuiacych zasad

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozaządowe oraz inne podmioĘ
wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działa|ności pożytku pub|icznego i o
wo|ontariacie, które łącznie spełniają nasĘpujące warunki :
. prowadzą dziata|ność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
. dysponują odpowiednio wyszko|oną kadrą zdo|ną do rea|izacji zadania,
. posiadają doświadczenie niezĘdne do rea|izacji zadania Ędącego pzedmiotem konkursu,
r pzedstawiają poprawnie sporządzoną ofertę, zgodną z zadaniem konkursu na stosownym

formulazu, wraz z Wymaganymi załącznikami.
2. Zadanie będące pzedmiotem konkursu Ędzie rea|izowane w terminie od 11 sierpnia 2o1ł r.

do 30 września 2014 r.
3. ofeĘ należy pzesłać pocztą lub składać w biuze podawczym Uzędu Miasta Rawa Mazowiecka

w terminie do dnia 7 sieronia 2o14 r. (czwartek) do godz. l5o (Pl. Piłsudskiego 5, 96-200
Rawa Mazowiecka, pok. nr 17). Nie Ędą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone, uzupełnione
a|bo wpłryną poc*ą po wskazanym terminie.

4, ofeĘ zostaną rozpatzone pzez Komisję konkursową powołaną zaządzeniem Burmistza Miasta
Rawa Mazowiecka niezwłocznie po upływie terminu zgłaszania ofert.

5. ogłcszenie wyników konkursu nasĘri w Biu|eĘnie Informacji Publianej oraz na tab|icy ogłoszeń
Uzędu Miasta niezwłocznie po akceptacji przez Burmistza Miasta Rawa Mazowiecka .

6. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru: '
. możliwość realizacji zadania pzez podmiot pzedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia i

doświadczenie realizatorów, dotychczasowe osiągnięcia),
. efektywność (re|acja kosztów i rezu|tatów, ocena ka|ku|acji kosztów realizacji zadania, W tym

odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, p|anowana i|ość grup, uczestników),
. zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet miasta (w tym wie|kość środków

własnych),
. zete|ność i terminowość oraz sposób roz|iczenia środków finansowych (biorąc pod uwagę

rea|izację zadań w popnednim okresie),
r posiadanie bazy do realizacji zadania.
. środki finansowe zostaną przydzie|one wg i|ości zgłoszonych uczestników' oraz czasu trwania

obozu sportowego
. zgłoszenie zawyżonej i|ości uczestników powoduje zwrot niena|eżnie pobranej dotacji, oraz

może skutkować nie przyznaniem dotacji w |atach nasĘpnych.

Szczegołowe informacje o konkursie ofert jak również formulaz ofert są dostępne w Uaędzie Miasta
w Wydziale oświaĘ, Ku|tury, Zdrowia i Sportu, P|. Piłsudskiego 5 oraz na stronie internetowej
www. bi p. rawamazowiecka.pl

Rawa Mazowiecka 2014-07-17


