
OGLOSZENIE 


Na podstawie art. 13 ust. 1 w zwietzku z art. 11 ustawy z dnia kwietnia 2003 
roku 0 pozytku publicznego i 0 wolontariacie / Dz. z 2014 r. poz. 
1118 z pow zm.l W ojt Gminy Kazanow oglasza: 

OTWARTY KONKURS OFERT 

NA ZADAN PUBLICZNYCH 


Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 

NA TERENIE GMINY KAZANOW W ROKU 2015 


I. Podmiotami uprawnionymi do oferty Set dzialajetce w 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 

1. Organizacje pozarzetdowe, 
2. Podmioty prowadzetce dzialalnose poZytku pUblicznego w rozumlemu 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 0 dzialalnosci pozytku pUblicznego i 
wolontariacie. 

Rodzaj zadania : W spieranie i upowszechnianie kultury i sportu w 
2015 roku. 
II. Przedsi~wzi~cie realizowane w ramach zadan: 

1. Organizacja zaj~e, treningow i rozgrywek sportowych dzieci i mlodziei;y 
z terenu naszej gminy. 
Organizacja imprez, zawodow i turniejow sportowych i rekreacyjnych 0 

zasi~gu gminnym i og61nopolskim. 
3. Dofinansowanie Gminny Klubu Sportowego II Ilzanka" 

Uczniowsko-Ludowego 	 Klubu Sportowego w Kazanowie- w Sekcji 
Stolowego. 

4. Zatrudnienie kadry trenerskiej. 
5. Zakup sprz~tu sportowego. 

Utrzymanie obiektu sportowego i konserwacja urzetdzen sportowych. 
Wysokosc srodk6w publicznych . 
HI. wartose srodk6w publicznych przeznaczonych na wspieranie tych 
zadaii: 70.000z1 

zlotych) 

IV. Termin skladania ofert: 
Oferty zgodnie ze wzorem okreslonym w Ministra Pracy i 
Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty 
realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy 0 wykonaniu 
zadania pUblicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego 
/ U Nr 6, poz. 25 z 2011 r.l nalezy skladae w Urz~du 

Gminy w Kazanowie ( pok. nr 9, I - pi~tro) lub poczut ( liczy data 



wplywu do Urz~du ) na adres: Urz~d Gminy w Kazanowie w zamkni~tych 
kopertach z dopiskiem: " Oferta realizacji zadania publicznego" w 
terminie do 12.02.2015 roku. Oferty ktore wplyn~ po terminie nie b~d~ 
rozpatrywane. 

Do oferty naleZy dol~czyc: 
• kopi~ aktualnego wypisu z KRS lub innego rejestru ewidencji ( wydanego 
nie wczesniej niz 3 miesi~ce przed zlozeniem oferty. Oferty niekompletne i 
nieprawidlowe wypelnione alba zlozone po terminie nie b~d~ rozpatrywane. 

v. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert: 
Rozpatrzenie i wybor ofert nast'l,Pi w terminie 14 dni od uplywu terminu 
skladania ofert. Oferty ocenia Komisja Konkursowa, ktora dokonuje 
wyboru ofert w oparciu 0 nast~puj~ce kryteria: 

I. Ocena formalna 
2.ocena merytoryczna wartosc oferty (atrakcyjnosc oferty, sposob promocji 
zadania i popularyzacji sportu),zgodnosc z warunkami konkursowymi 
3.mozliwosci realizacji zadania przez oferenta (posiadana baza sportowa, 
zasoby rzeczowe, wykwalifikowana kadra trenerska),wklad rzeczowy 
osobowy 
4.ocena kalkulacji kosztow realizacji zadania ( przejrzystosc 
szczegolowosc kalkulacj i, zaangazowanie srodkow 
pozabudzetowych),planowany prze oferenta udzial srodkow wlasnych oraz z 
innych zrodel . 
5dotychczasowe osi~ni~cia i wiarygodnosc oferenta, 
6.ilosc uczestnikow i beneficjentow zadania, 
7.zasi~g przedsi~wzi~cia, 

o wynikach konkursu oferent zostanie poinformowany pisemnie. Decyzja 0 

przyznaniu dofinansowania jest ostateczna. 

Powyzsze ogloszenie zostalo podane do publicznej wiadomosci na tablicy 
ogloszen w Urz~dzie Gminy w Kazanowie, w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urz~du Gminy Kazanow (po adresem www.ugkazanow.bip.org.pl) oraz na 
stronie intemetowej www.kazanow.pl. 

WOJT GMINY 

~'&Jtc 
mgr 11:!resa Pancerz-Pyrka 

Kazanow, dnia 21.01.2015r. 

http:www.kazanow.pl
www.ugkazanow.bip.org.pl



