
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działajqc na podstawie art.  11 ust.2 iart.  ].3 ustawy zdnia24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
pubI i cznego io  wo|ontar iac ie  (Dz .  U .z201 '4  r .  poz .  1 '11 '8zpoŹn 'zm.)  oraz  Uchwały Nr  | | | /6/14 Rady
Miasta Rawa Mazowiecka z dnia ].6 grudnia 2oL4 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspótpracy Miasta
Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi W art. 3 ust.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaIności pożytku pub|icznego io wo|ontar iacie na 201'5 r. ,
ogłasza otwarty konkurs ofert na reaIizację następujqcego zadania pub|icznego:

z zakresu edukacjl iwychowania, obejmujqcych
I. podtrzymywanie po|skiejtradycji narodowei, kształtowaniu postaw patriotycznych,

popularyzacji wiedzy historycznej.
Na reaIizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie - 7.000 zł.
Koszt rea|izacji tego zadania f inansowany ze środków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka
w roku 2013 wynióst ]-0.000 zł.,
w roku f01.4 wyniost 10 000 zt.
Zasady przyznawania dotacji:
1) w otwartych konkursach ofert mogq uczestniczyć organizacje pozarzqdowe oraz inne

podmioty wymienione W art .  3 ust .3 ustawy z dn ia 24 kwietn ia 2003 r .  o dz iałaIności
pożytku pubIicznego i o wo|ontariacie, które tqcznie spetniajq następujace warunki:
zamierzajq rea|izować zadanie na rzecz mieszkańców Rawy Mazowieckiej, prowadzq
dz iałaIność statutowq W dz iedz in ie objętej  konkursem, dysponujq odpowiednio
wyszko|onq kadrq zdo|nq do rea| izacj i  zadania,  pos iadajq doświadczenie n iezbędne do
reaI izacj i  zadania będqcego przedmiotem konkursu,  przedstawiq poprawnie
sporzqdzonq ofertę, zgodnq z zadaniem konkursu na stosownym formu|arzu wraz z
wymaganymi zatqczn ikami.

f) rozpatrywane będa wyłqcznie oferty kompIetne i prawidłowe, ztożone według
obowiqzujqcego WZoru,  w termin ie okreś|onym w ogłoszeniu konkursowym.
Złozenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na rea|izację
zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana W postępowaniu
konkursowym.

3) dotacje na wsparcie real izacji zadania publicznego przyznaje Burmistrz Miasta Rawa
Mazowiecka.

Terminy i warunki real izacji zadania:
Zadanie będqce przedmiotem konkursu będz ie rea| izowane w termin ie od zawarc ia umowy
do 31 grudnia 2oL5 r, Zadanie winno być real izowane z najwyzszq starannościq przy
oszczędnym i ce|owym wydatkowaniu środków pub|icznych, zgodnie z zawartymi umowami
oraz obowiqzujqcymi przepisami.
Termin składania ofert - 7 kwiecień 2oL5 r. (wtorek) do godz. 1.6.00
oferty nalezy sktadać w biurze podawczym (pok. nr 17) Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka
P|ac Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka' oferty dotyczqce W' W' zadań winny być
złożone zgodnie ze Wzorem okreś|onym W rozporzqdzeniu Ministra Pracy i PoIityki
Społecznej z dnia 15 grudnia 201.0 r. w sprawie Wzoru oferty i ramowego Wzoru umowy
dotyczqcych zadania pub| icznego oraz Wzoru sprawozdania z  wykonania tego zadania (  Dz.U.
z 20LL r .  Nr 6,  poz.  f5) ,  z  podaniem nazwy i  adresu podmiotu oraz nazwy zadania,  którego
dotyczy oferta.
oferty powinny być czyte|nie wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do sktadania
oświadczenia woli W imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzone pieczęciq
jed nostk i .



Do oferty na|eży dołqczyć:
1) kopię |ub oryginat aktua|nego wypisu z krajowego rejestru sqdowego, innego rejestru |ub

ewidencji, potwierdzajqca status prawny oferenta i umocowanie osób go
reprezentujqcych -  dokument musi  być zgodny z aktua|nym stanem faktycznym i
prawnym, n ieza|eżnie od tego,  k iedy został wydany '

2)  oświadczenie:
o o n ieprowadzeniu dz iataIności  w ce|u os iqgnięc ia zysku
o o braku zajęć komorniczych wobec oferenta
. wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem dotacji na reaIizację zadań pubIicznych

w ostatn ich t rzech latach.
Terminy, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
1) rozstrzygnięcie konkursu nastqpi w terminie do dnia 17 kwietnia 2015 r., ogłoszenie

wyników ukaże s ię w Biu letyn ie lnformacj i  Publ icznej ,  na st ron ie internetowej  i  na tab l icy
ogtoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.

2) oferty zostanq rozpatrzon e przez komisje konkursowq d|a opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert na rea|izację zadan pub|icznych, powotanq Zarzqdzeniem Burmistrza
Miasta Rawa Mazowiecka.

3) odrzuceniu podIegajq oferty:  z tożone na innych drukach n iż wskazane W nin ie jszym
ogtoszeniu,  n iekomp|etne,  złozone po termin ie,  dotyczqce zadania,  które n ie jest  objęte
ce|ami statutowymi organizacji składajqcej ofertę, złożone przez podmiot nieuprawniony,
zgodnie z  n in ie jszym ogtoszeniem do wzięc ia udz iału w konkurs ie ,  n ie dotyczqce pod
wzg|ędem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.
Po dokonaniu wyboru oferty podmiot wnioskujqcY o przYznanie dotacji otrzymuje
pisemnq informację o wysokości dotacji. Zastrzega się moż|iwość zmiany wysokości
dotacj i  i  zakresu reaI izacj i  zadania W stosunku do ztożonej  oferty '  Warunkiem
przekazania dotacji jest zawarcie stosownej umowy pomiędzy Burmistrzem Miasta Rawa
Mazowiecka a wnioskowanym podmiotem oraz zlozenie zaktualizowanego kosztorysu i
harmonogramu zadania w przypadku przyznania innej  kwoty n iż wnioskowano.
Krvteria stosowane przv dokonvwaniu wvboru ofert:
celowość'
moż|iwość reaIizacji zadania przez podmiot przedstawiajqcy ofertę (kwaIif ikacje,
uprawnienia i  doświadczenie reaI izatorów, os iqgnięc ia) ,
efektywność (re|acja kosztów i rezu|tatów, ocena kalku|acji kosztów rea|izacji zadania, w
tym w odnies ien iu do zakresu rzeczowego zadania,  p|anowana i |ość grup,  uczestn ików,)
rzete|ność i  terminowość, oraz sposób roz| iczenia środków f inansowych (b iorqc pod
uwagę reaI izację zadań w poprzednim okres ie) ,
wysokość środków pub|icznych przeznaczonych na rea|izację zadania,
udz iat  środków wtasnych Iub środków pochodzqcych z innych Źródeł na rea l i zac ję zadania
publ icznego.

Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak również formu|arze ofert wraz z wymaganymi
zatqczn ikami sq udostępnione w Urzędz ie Miasta Rawa Mazowiecka w Wydz ia|e oświaty,
Ku|tury, Zdrowia i Sportu P|. Pitsudskiego 5 pokój nr 7 a także na stronie internetowej w
zaktadce aktuaIności: www.rawamazowiecka.pl i w BiuIetynie Informacji PubIicznej
www.bi p.rawa mazowiecka. pl


