
Załącznik do Zarządzenia Nr 45/2019 
Wójta Gminy Dąbrówka 
z dnia 27.02. 2019 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Dąbrówka ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu warunków i trybu
wspierania rozwoju sportu w Gminie Dąbrówka,

I. Ogólne zasady konkursu.

1. W konkursie mogą wziąć udział kluby sportowe realizujące szkolenie sportowe w piłce 
nożnej, działające na obszarze Gminy Dąbrówka, uczestniczące we współzawodnictwie 
sportowym organizowanym lub przeprowadzanym przez Polski Związek Sportowy, lub 
podmioty działające z ich upoważnienia, niedziałające w celu osiągnięcia zysków.

2. Do konkursu mogą być składane oferty, które proponują realizację zadania w terminie od 
dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 roku, z uwzględnieniem zasad określonych w 
Uchwale Nr VII/45/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie 
warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Dąbrówka.

3. W ramach realizacji zadania, podmiot zapewni organizację szkolenia sportowego w piłce 
nożnej oraz ich udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym, lub 
przeprowadzanym przez Polski Związek Sportowy, reprezentując Gminę Dąbrówka.

4. Na realizacje zadania szkolenia sportowego planuje się przeznaczyć środki finansowe w 
wysokości do 36. 000 zł. (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych).

5. Podmiot ubiegający się o zlecenie realizacji zadania w formie wsparcia, zobowiązany jest 
do określenia 10% wysokości środków finansowych własnych lub 10% wkładu osobowego (w 
tym świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków) lub 10 % środków finansowych 
własnych i wkładu osobowego łącznie.

6. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji, odbywać się będzie zgodnie z zasadami 
określonymi w uchwale, o której mowa w ust. 2.

7. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia projektu z zakresu rozwoju sportu 
poprzez udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie jego realizacji.



8. W ramach środków finansowych, o których mowa w ust. 4, planuje się udzielenie dotacji 
kilku podmiotom, których oferta spełni kryteria formalne i merytoryczne.

9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z gwarancję przyznania dotacji lub przyznania dotacji 
w oczekiwanej wysokości. W przypadku dotacji w kwocie niższej od wnioskowanej, warunkiem 
zawarcia umowy jest korekta kosztorysu- projektu.

II. Termin i miejsce składania ofert, wymagane dokumenty

1. Oferty, należy składać na formularzach zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia. 
Do wypełnionego formularza oferty, podpisanego przez osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu Oferenta, należy dołączyć:
1. w oryginale:

a. wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo ewidencji właściwych 
dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego, poświadczony za zgodnością z 
aktualnym stanem prawnym i faktycznym;

b. oświadczenie, że podmiot nie działa w celu osiągnięcia zysku i o niezaleganiu z 
płatnościami na rzecz podmiotów publiczno- prawnych;

c. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż 
wynikający ze statutu oraz odpowiedniego rejestru bądź ewidencji, o którym mowa w 
pkt. a - dokument ze statutu oraz odpowiedniego rejestru bądź ewidencji, o którym 
mowa w pkt. a - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu 
oferenta;

d. sprawozdanie merytoryczne i finansowe / bilans, rachunek wyników lub rachunek 
zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok;

e. informacja o wcześniejszej działalności podmiotu w zakresie, którego dotyczy zadanie.
2. poświadczone za zgodnością z aktualnym stanem prawnym i faktycznym kopie:

a. aktualnej licencji Polskiego Związku Sportowego lub zaświadczenie właściwego w 
danym sporcie potwierdzających członkostwo klubu w tym związku na okres realizacji 
zadania (przedstawienie potwierdzenia wniesienia opłaty za licencję nie będzie 
uznawane za dowód jej posiadania),

b. aktualnego statutu klubu.

3. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Dąbrówce przy ul. 
Tadeusza Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka, w terminie do dnia 20 marca 2019 r. do godziny 
15.00 (decyduje data wpływu do urzędu).
Oferty w zamkniętych kopertach należy opisać podając: nazwę i adres organizacji, nazwę 
zakresu zadania publicznego z dopiskiem „KONKURS OFERT”.

Oferty złożone po terminie nie będą objęte procedurą konkursową.

4. Wójt Gminy Dąbrówka zastrzega sobie prawo wzywania do uzupełnienia ofert 
konkursowych i załączonej dokumentacji, a także po przesunięciu terminu składania ofert oraz 
terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.



5. Procedura rozpatrywania ofert rozpocznie się niezwłocznie po upływie terminu składania 
ofert.
6. Ogłoszenie wyników konkursu zostanie zamieszczone:

a. na stronie internetowej www.dabrowka.net.pl w zakładce: Współpraca z 
NGO/Ogłoszenia;

b. w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.dabrowka.net.pl/ w zakładce Tablica 
ogłoszeń;

c. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrówka.
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