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ZARZĄDZENIE NR  0050-17 /2019 

BURMISTRZA MIASTA IŁAWY 

z dnia 28 lutego 2019 r.  

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz 

Uchwały Rady Miejskiej w Iławie III/25/18 z dnia 17grudnia 2018 r. w sprawie Rocznego Programu 

Współpracy Miasta Iławy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku  publicznego na rok 2019, zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie:  

1. Programu edukacyjnego w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki  raka piersi. 

2. Zajęć wspierająco – aktywizujące seniorów, osoby starsze i niepełnosprawne. 

2. Szczegółowe informacje dotyczące terminów składania ofert, zasad przyznawania dotacji, terminów 

i warunków realizacji zadań oraz trybu i kryteriów stosowanych przy wyborze ofert zawiera ogłoszenie 

o otwartym konkursie ofert, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 

Ogłoszenie o konkursie ofert zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 

internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Iławy oraz na stronie i tablicy informacyjnej Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie. 

§ 3. 

Formularz oferty realizacji zadania publicznego stanowi wzór określony w rozporządzeniu 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów oferty 

i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań 

z wykonania tych zadania (Dz. U. z 2016 r. 1300.). 

§ 4. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie. 

 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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BURMISTRZ MIASTA IŁAWY 

 

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, oraz w związku 

z uchwałą Rady Miejskiej w Iławie  III/25/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie Rocznego Programu 

Współpracy Miasta Iławy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku  publicznego na rok 2019, Burmistrz Miasta Iławy ogłasza otwarte konkursy ofert. 

Konkurs ofert obejmuje wsparcie realizacji zadań Gminy Miejskiej Iławy w niżej wymienionych 

zadaniach publicznych: 

 

§ 1 

Rodzaj zadania 

1. Rodzaj zadania publicznego:  

Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi. 

Wysokość środków finansowych na wsparcie realizacji zadania wynosi 2 000 zł, wymagany wkład 

własny to 10%wysokości dotacji. 

1.1 Zadanie powinno polegać na: 

a) zorganizowaniu 4 spotkań edukacyjno – informacyjnych oraz akcji prozdrowotnych na terenie 

Gminy Miejskiej Iława. Celem zadania powinno być przekazywanie i szerzenie wiedzy na temat 

szeroko pojętej profilaktyki chorób nowotworach, 

b) prowadzeniu warsztatów rehabilitacyjnych dla grupy (15-20 osób). 

1.2 Kryteria stosowane przy wyborze oferty: 

a) wymagany wkład własny, łącznie 10% – 1 pkt, 

• w tym, nie mniej niż 5% wysokości dotacji w formie wkładu finansowego ze środków 

własnych lub pozyskanych z innych źródeł, 

• pozostałe 5% wkładu własnego wysokości dotacji może być oferowane w formie wkładu 

finansowego ze środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł, z wkładu osobowego, z wkładu 

rzeczowego, 

• wysokość wnoszonego wkładu własnego ponad wymagany minimalny wkład, za każde pełne: 

5 % – 2 pkt., 10 % – 3 pkt., 
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b) jasność, klarowność opisu działań (0-3 punkty), 

c) atrakcyjność proponowanych zajęć (0-3 punkty) 

d) spodziewane rezultaty i realność ich osiągnięcia (0-3 punkty), 

e) przejrzystość i szczegółowość kalkulacji kosztów (0-3 punkty. 

1.3 Termin realizacji zadania: od 01.04.2019 r. do 30.11.2019 r. 

 

2. Rodzaj zadania publicznego:  

Zajęcia wspierająco – aktywizujące seniorów, osób starszych i niepełnosprawnych 

Wysokość środków finansowych na wsparcie realizacji zadania wynosi 5 000 zł, wymagany wkład 

własny to 10%wysokości dotacji. 

2.1 Zadanie powinno polegać na: 

a) aktywizowaniu grupy osób starszych (15-25 osób) poprzez cotygodniowe spotkania klubowe 

w godzinach popołudniowych, 

b) warsztatach edukacyjne związane z tematyką posługiwania się komputerem i poruszaniu się 

w internecie, 

c) pogadankach i zajęciach związanych z aktywnością fizyczną, 

d) zorganizowaniu 1 spotkania z dzielnicowym na temat bezpieczeństwa seniorów, 

w szczególności metod wyłudzeń pieniędzy na tzw. metodę na wnuczka. 

2.2 Kryteria stosowane przy wyborze oferty: 

a) wymagany wkład własny, łącznie 10% – 1 pkt, 

• w tym, nie mniej niż 5% wysokości dotacji w formie wkładu finansowego ze środków 

własnych lub pozyskanych z innych źródeł, 

• pozostałe 5% wkładu własnego wysokości dotacji może być oferowane w formie wkładu 

finansowego ze środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł,z wkładu osobowego, z wkładu 

rzeczowego, 

• wysokość wnoszonego wkładu własnego ponad wymagany minimalny wkład, za każde pełne: 

5 % – 2 pkt., 10 % – 3 pkt., 

b) jasność, klarowność opisu działań (0-3 punkty), 

c) atrakcyjność proponowanych zajęć (0-3 punkty) 

d) spodziewane rezultaty i realność ich osiągnięcia (0-3 punkty), 
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e) przejrzystość i szczegółowość kalkulacji kosztów (0-3 punkty. 

2.3 Termin realizacji zadania: od 01.04.2019 r. do 30.11.2019 r. 

 

§ 2 

Termin, warunki składania ofert 

1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, 

poz. 1817). 

 

2. Oferty należy składać na wzorach określonych w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących 

realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadania (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1300).  

 

3. Wzór oferty znajduje się w załączeniu niniejszego ogłoszenia oraz na stronie internetowej BIP 

Urzędu Miasta Iławy oraz na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie. 

 

4. Oferty należy składać osobiście, w zamkniętej kopercie do dnia 21.03.2019 r. do godziny 14:30 

w kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie, pok. 113 (I piętro), ul. Grunwaldzka 

6a, 14-200 Iława lub przesłać pocztą na w/w adres. Na kopercie należy podać rodzaj zadania 

publicznego, którego dotyczy oferta. Decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Iławie. 

 

5. Informacji w sprawie w/w składania ofert na realizację zadań udziela: Anna Jachowska - Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej, tel.: 89 648 71 90. 

 

6. Zadanie może być realizowane w terminie poprzedzającym rozstrzygnięcie konkursu, 

z zastrzeżeniem, że z dotacji mogą być wydatkowane środki finansowe na koszty związane z jego 

realizacją powstałe od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji 
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zadania, w tym przeznaczenie dotacji, regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Miejską 

Iława a organizacja pozarządową. 

 

7. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data jej złożenia lub data stempla pocztowego. 

 

8. Do oferty nie należy dołączać załączników z wyjątkiem wyboru innego sposobu reprezentacji 

podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego 

właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (ów). 

 

9. Z przyczyn formalnych odrzucane będą oferty: 

a) oferty nie podpisały upoważnione osoby, 

b) oferta nie zawiera wymaganych załączników, zgodnie z wzorem oferty oraz związanych 

z wyborem innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający 

z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający 

upoważnienie do działania w imieniu oferenta (ów), 

c) które wpłynęły po upływie terminu określonego na ich składanie, 

d) oferta została złożona przed podmiot nieuprawniony (oferent nie jest organizacją pozarządową 

lub innym podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), 

e) oferty złożono na formularzu niezgodnym z wymogiem rozporządzenia Ministra Rodziny, 

Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów 

umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadania 

(Dz. U. z 2016 r., 1300), 

f) zadania statutowe oferenta nie obejmują zadań będących przedmiotem otwartego konkursu 

ofert, 

g) oferta nie jest zgodna z warunkami realizacji zadania wskazanymi w ogłoszeniu o otwartym 

konkursie ofert (m.in. zgodność co do terminu realizacji zadania, wkładu własnego, przeznaczenia 

środków z dotacji), 
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Oferty zostaną odrzucone z przyczyn formalnych w punktach a), b) w przypadku nie usunięcia braków  

terminie 3 dni od dnia doręczenia oferentowi wezwania do usunięcia braków, w innych przypadkach 

oferty zostaną odrzucone bez możliwości uzupełnienia. 

 

§ 3 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań 

w roku 2019 i w latach poprzednim 

 

1. Realizacja zadania Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi  

wysokość środków w 2016 roku – 2 000 zł.  

wysokość środków w 2017 roku – 2 000 zł 

wysokość środków w 2018 roku – 2 000 zł 

wysokość środków w 2019 roku – 0 zł 

2. Zajęcia wspierająco – aktywizujące seniorów, osób starszych i niepełnosprawnych 

wysokość środków w 2016 roku – 0 zł.  

wysokość środków w 2017 roku – 0 zł 

wysokość środków w 2018 roku – 5 000 zł 

wysokość środków w 2019 roku – 0 zł 

 

§ 4 

Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert 

 

1. Oferty podlegają ocenie pod kątem spełnienia warunków formalnych. 

2. Opinii merytorycznej podlegają jedynie oferty spełniające wymogi formalne. 

3. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględniona będzie analiza i ocena realizacji przez wnioskodawcę 

w latach poprzednich zadań zleconych, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób 

rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.  

4. Oceny formalnej i merytorycznej ofert dokonuje komisja konkursowa powołana przez Burmistrza 

Miasta Iławy zgodnie z Zarządzeniem nr 0151/6/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie powołania 
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stałej komisji konkursowej do rozpatrywania ofert o udzielanie dotacji z budżetu Miasta Iławy 

na realizację zadań publicznych. 

5. Ogłoszenie wyników konkursów podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Iławy, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Iławy oraz na stronie 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie. 

6. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu miesiąca od ostatniego dnia, 

wyznaczonego na przyjmowanie ofert. Możliwe jest dokonywanie rozstrzygnięć w kilku etapach. 

§ 5 

Zasady przyznawania dotacji 

 

1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem art. 16 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 

r., poz. 450 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 

2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego 

oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U z 2016r. poz. 1300).  

2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku 

oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę. 

3. Burmistrz Miasta Iławy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji 

i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania 

znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności 

do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające 

wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.  
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Załącznik nr 1 

KARTA OCENY FORMALNEJ OFERTY 

 

Nazwa oferenta:  ……………………………………………………………………………… 

 

Rodzaj zadania: ………………………………………………………… 

 

Nr oferty: .............., Data wpływu: ..............................................................  

Lp. Kryterium tak/nie Uwagi 

I. Kryteria nie podlegające uzupełnieniu: 

1. oferta wpłynęła w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,   

2. 

oferta została złożona przed podmiot uprawniony o którym mowa w art. 3 ust. 

3 ustawy o z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie), 

  

3. 

oferta została złożona na formularzu zgodnym z wymogiem rozporządzenia 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.  

w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji 

zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadania (Dz. U. 

z 2016 r., 1300), 

  

4. 
zadania statutowe oferenta obejmują zadania będące przedmiotem otwartego 

konkursu ofert, 

  

5. 

oferta jest zgodna z warunkami realizacji zadania wskazanymi w ogłoszeniu  

o otwartym konkursie ofert (m.in. zgodność co do terminu realizacji zadania, 

wkładu własnego) 

  

II. Kryteria podlegające uzupełnieniu: 

8. ofertę podpisały upoważnione osoby,   

9. 

oferta zawiera wymagane załączniki, zgodnie z wzorem oferty oraz związanych 

z wyborem innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę 

wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego 

właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania  

w imieniu oferenta (ów), 

  

 

OCENA KOŃCOWA (niepotrzebne skreślić):  1.    Oferta spełnia wymogi formalne; 2. Oferta nie spełnia wymogów 

formalnych;    3. Oferta do uzupełnienia 

                Oferta została uzupełniona: TAK/NIE 

 

Iława, dn. .............................................                   

 

Podpisy członków komisji konkursowej dokonującej oceny formalnej: 

 

1. ……………………………………….. 

2. ………………………………………. 

3. ………………………………………. 
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Załącznik nr 2 

 

Dofinansowanie mogą otrzymać podmioty, które po ostatecznym  rozstrzygnięciu konkursu otrzymały minimum 8 pkt. i 

jednocześnie w żadnym z pięciu w/w kryteriów nie otrzymała oceny 0 pkt.  

 

Iława, dnia .......................................                                                             

 

Podpis członka komisji dokonujących oceny merytorycznej: 

 

1. ……………………………………………..      

 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY nazwa 

zadania: ………………………….…………….…………….…………….…………….…………… 

Nazwa oferenta: …………….…………….…………….…………….……………., oferta nr: ….   

Lp. Kryteria oceny projektu 
ilość 

punktów Uwagi 

1. 

Wysokość środków własnych  (0-3 punkty), 

(wymagany wkład własny: MINIMALNY 10% = 1 pkt, za każde pełne 5 % 

ponad wymagany wkład +1 punkt:  

15 % – 2 pkt,  

20 % – 3 pkt .   

 

 

2. 

Jasność, klarowność opisu działań (0-3 punkty), skala oceny:  

0 – brak,  

1- jest na niskim poziomie,  

2- jest na średnim poziomie, 

3- jest na wysokim poziomie. Oferta jest dobrze sporządzona, wszystkie działania 

są prawidłowo opisane i wynikają z opisu. 

 

 

3. 

Atrakcyjność proponowanych działań (0-3 punkty), skala oceny:  

0 – brak,  

1- jest na niskim poziomie, 

2- jest na średnim poziomie, 

3- jest na wysokim poziomie. 

 

 

4. 

 

Spodziewane rezultaty i realność ich osiągnięcia (0-3 punkty), skala oceny:  

0 – brak,  

1- jest na niskim poziomie, 

2- jest na średnim poziomie, 

3- jest na wysokim poziomie. 

 

 

5. 

Przejrzystość i szczegółowość kalkulacji kosztów (0-3 punkty), skala oceny:  

0 – brak,  

1- jest na niskim poziomie, 

2- jest na średnim poziomie, 

3- jest na wysokim poziomie. 

 

 

 RAZEM (maksymalnie: 15 pkt) 
 

 


