
zarządzeHie Nr l8...,roro
Radomska

w sprawie: ogłoszenia otwańego konkursu ofeń na wsparcie realizacji zadań publicznych
w zakresie kultury fizycznĄ na rok 2020,

Na podstawie ań.30 ust.2 pkt 4iarI.31 ustawy zdnla 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j.: Dz. U.z2019 r, poz.506, poz. 1309, poz, 1696, poz. 1815, poz, 1571),art,
1zl ust, 1 pkt 1 lit. e oraz art, 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j.: Dz.U.z2019 r., poz.869, z 2018r,poz,2245,z2019 r. poz. 1649) oraz
art,4 ust. ,t iart.13 ustawy zdnla 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego
i o wolontariacie (t.j.: Dz. U, z2019 r. poz. 688, poz. 1570) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwańy konkurs ofeń na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie

kultury fizycznej na rok 2020,

§ 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi Załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1) w Biuletynie lnformacji Publicznej Urzędu Miasta Radomskat

2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska: wunł.radomsko.pl

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DENT



Załacmk
do Zar ządzenia N r A.8... t ZoZo
Prezy{enta Miasta Radomska

z ania ..5.. h**nm020 roku

J
Na podstawie art. ll ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia2}D3 r. o dział,alności pozytku
publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz.U z 2019 r. poz. 688, poz. 1570) oraz Uchwały Nr
X[V150/19 Rady Miejskiej w Radomsku z dnta27 listopada2}I9 r. w sprawie przyjęcia Rocznego
Programu Współpracy Miasta Radomska z organizacjant pozarządowymi oraz z innymi
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia20l3 roku o działalności
pofiku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi dzińalnośó poĄrtku publicznego na rok
2020.

Prerydent Miasta Radomska

ogłasza otwarĘ konkurs ofert
doĘczący wsparcia zadań publicznych w zakresie

kultury fizycznej

I. RODZAJ ZADANIA

orSzkolenia spońowe zawodników i druĘn, umożliwienie udziału we wspóŁawodnictwie

sportowym w różnych dyscyplinach spońowych" - przeznaczona kwota: 20.000100 zł.

il. WYSOKOŚĆ ŚnOOrOW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONA NA REALIZACĘ
TEGO ZADANIA

Na realizacj ę zadń publicznych w zakresie kultury fizycznej Miasto Radomsko w 2020 roku
rozdysponowało kwotę 560.000,00 ń. na podstawie Uchwały Nr VIII/102ll9 Ptńy Miejskiej
w Radomsku z dńa 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania
rozwoju sportu na terenie Miasta Radomska (Dz.Urz. Woj. Łódz. z20l9 r. poz.4506).

Ostateczna wysokośó wszystkich środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie zadait
publicznych w zakresie kulfury fizycznej określona zostala w budzecie Miasta Radomska na2020
rok i wynosi 580.000,00 ń.

III. ZASADY PRZYZNA\ilANIA DOTACJI

1. W koŃursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz innę podmioty określone w art. 3

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzińalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
które łącznie spełniają następujące warunki:

I)zarlierzająrealizowaózadanienarzęczmieszkńcówRadomska,
2) prowadzą dzińaLnośó statutową w dziedzinie objętej koŃursem,
3) posiadają odpowiednio wyszkoloną kadrę, legitymującą się udokumentowanymi
kwalifikacjami, zdolną do realizacji zadańa,
4) posiadaj ąbazę do realizacji zadania (własną, dzierżańoną lub wynajętą),
5) posiadają doświadczęnie niezbędne do realizacji zadaniabędącego przedmiotem konkursu,
6) przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wrazze wszystkimi



wymaganym i zńącznikari.
2. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert nie mogą prowadzić odpłatnej
działalności porytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do przedmiotu
oferty.
3. Przyznane dotacje będą miaĘ charakter wsparcia realizacji wlw zadń. Wnioskowana kwota
dotacji dla jednej oferty nie może przehoczyć80oń całkowitego kosztu zadania.
4. Wymagany wkNad wlasny dla wsrystkich wnioskodawców to 20 %o kosztów realizacji całości
zadania. Za finansowy wkład własny uznaje się środki finansowe oferenta (własne
lub poryskane z innych źródeł) oraz wklad osobowy (praca społeczna członków
lub świadczenia wolontariusry). Wkładem własnym podmiotu realizującego zadanie
oraz środkami z innych źródeł p|zeznacizonymi na realizację zadania nie mogą być środki
finansowe pochodzące z budżetu miasta Radomska. Wysokość wkładu osobowego nie może
przel<roczyć 10oń całkowitych kosztów realżacji zadania. Wkładem własnym nie może być
wyceniony wkład rzeczory.
5. Określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert środki finansowe nie mogą być
wydatkowane na:

I) zapłatę kaĄ mandatów i innych opłat sanacyjnych nałożonych naorgańzacje
pozarządow ą, zawodnika, trenera, działacza tej organizacj i,
2) wypłatę wynagrodzeń dla zawodnika lub działacza sportowego, .

3) wypłatę premii i stypendiów przlznarrych przez organizację pozarządowązawodnikom
i trenerom,

4) transfer zawodnika z innego klubu sportowego,

5) spłatę zobowiązanwynikającychzzaciągniętych pożyczek, kredytów lub wykupu
papierów warto ściowy ch or az ko sźów ob sługi zadłużenia,

6) kupno gruntu, budynków lub lokali,

7) budowę obiektu,

8) prowadz ęnię dzińalności gospodarczej,

9) pokrycie defi cytu zt ealizow any ch wcze śni ej przedsi ęwzi ęć,

1 0) działalnośó polityc zną, puĘjną, religij ną,

1 1 ) wypłatę wynagr o dzeń o sobom ńe z:vdtęanym z realizacją zadania,

12) pokrycie zobowiązań powstaĘch przed datązawarcia umowy,
13)pokryciebieżącychkosżówutrrymariaoferenta,
14) inne koszty nie związane zrealizacjązadańa.

6. Złożenie oferfy nie jest jednoznaczne z prryznaniem dotacji. Zastrzega się możliwość zmiany
wysokości dotacji i zakresu rcńizacji zadaniaw stosunku do złożonej oferty.

7. Jeden oferent może ńożyó tylko jedną ofertę.
8. Dotacja ma charakter celowy iprzeznaczona jest narealizację jednej edycji zadania.
9. Postępowanie konkursowe odbywaó się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie
z dnia 24 kvlietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Uchwale
Nr XIII/150/19 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 27 listopada 2019 r w sprawie przyjęcia
Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomska z orgarizacjami pozarządovlymi
orazz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dńa 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pofiku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalnośó pożytku
publicznego na rok 2020.



I0. Złożone oferty podlegają sprawdzeniu i ocenie przez komisję koŃursową powołaną ptzez
Prezydenta Miasta Radomska.
11. Komisja konkursowa dokonuje sprawdzenia pod względem formalnym tj. pod kątem
kompletności ofeĘ i zawarcia w niej wszystkich danych wynikających zę wzoru oferĘ oraz
niniej szego ogłoszenia
12. OfeĘ zweryfikowane poprawnie pod względem formalnyrrr podlegają ocenie merytorycznej
zgodnie zzasadami określonymiw § 22 ust. 19-25 Rocznego Programu Współpracy.
13. Rekomendacje Komisji konkursowej uzyskuje oferta, klóra w ocenie końcowej osiągnęła
nie mniej niż 65 %omożliwych do uzyskania punktów.
14. Rekomendacje komisji koŃursowej w sprawie wyboru jednej lub więcej niż jednej ocenionej
oferty, podpisane przez Przewodni czącego komisj i konkursowej wraz z protokołem z prac komisji
konkursowej przedkładane są Prezydentowi Miasta w celu podjęcia decyzji.
15. Prezydent Miasta po zapoznaniu się z rekomendacjami w sprawie wyboru ofert podejmuje
decyzję o wyborze organizacji pozarządowej do realizacji zadartia publicznego, przyznarliu dotacji
oruz jej wysokości. DecyzjaPrezydenta jest ostatecntainię przysługuje od niej odwołanię.
16. W}niki konkursu wraz z informacją o wysokości przymanej dotacji zalnrtięszczanę są w Biuletynie
Informacji Publicmej Urzędu Miasta Radomską na sfronie irrtemetowej Urzędu Miasta Radomska,
atakżę w siedzibie Urzędu Miasta Radomska na tablicy ogłoszeń.
17. Właściwa mery.torycznie komórka organizacyjna Urzędu Miasta Radomska powiadamia
pisemnie oferenta o wynikach koŃursu.
18. W wyniku rozstrrygnięcia koŃursu Prezydent Miasta Radomska może zlecić realizację zadania
publicznego jednemu lub kilku wykonawcom w granicach łącznej kwoty przeznaczonej
na dane zadarię.
19. W przypadku otrzymania niZszej niz wnioskowana kwota dotacji, oferent zobowiąany jest
do przedłożenia korekty kalkulacji przewidywanych kosźów realizacji zadania oraz ewentualnej
korekty harmono gr amu rcalizacji zadania.
20. W przypadku otrzymania niZszej niZ wnioskowana kwota dotĄi, oferent może ztezygnować
zrealizacjizadania.Rezygnacjawylnagaformypisemnej.
2I. Jeżeli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość zadania, odpowiedniemu
zmniejszeniu może ulec wysokość dotacji z zachowarięm udziŃu procentowego dotacji
w całkowitych kosztach zadaria. Jeśli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity kosź realizacji zadańa,
wysokość dotacj i pozostaje bez zmian.
22. Zakres i warunki realizacji zadah zostaną określone w umowach zawaĘch z oferentami
wybranymi w konkursie.

IV. TERMII\IY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1. Do konkursu mogą być składane ofeĘ, których realizacjazadaniarczpocznie się nie wcześniej
niżw dniu podpisania umowy tkończy nie później niż3l listopada 2020 t.

2. Zadania powinny być realizowanę z najwyższą starannością, zgodnie z zawaĘmi umowami
oraz obowiryującymi standardami i przepisami prawa.

3. Oferent zobowiryany jest do przetularzartia danych osobowych w zakresie niezbędnym
w postępowaniu konkursowym w zgodzie i w oparciu o:

a) Ustawę zdnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj.:Dz.U. z2019 r.,poz.
1 78 1),

b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 20161679 z dniaŻ7 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osob ftzycznych w rwiązkuzprzefullaruaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).



4. Zadarlie powinno byćrealizowane w sposób zapewniający:
1) oryginalnośó i nowatorstwo rozwięań,
2) jego wysoką mer:ytoryczną wartość,
3) aĘwny i kreatywny udziaŁ uczestników zajęć w realizowanlłn zadaniu,
4) zaangażowanie różnorodnych środowisk lub instytucji,
5) zaspokojenie potrzeb różnych grup wiekolvych.

5. Zadanie powinno być realizowane zzachowaniem następujących zasad:
5.1 Zajęcia sportowe obejmują zawodników lub druĄmy dziecięce/młodzieżowe/seniorskie
z terenu miasta Radomsko.
5.2 Prowadzenie zajęó sportowych musi odbywaó się w sposób systematyczny od dnia zawarcia
umowy nie dłużej niZ do dnia 30 listopada 2020 roku, w wymiarze co najmniej jeden raz
w tygodniu po 90 minut i musi być udokumentowane oraz |lwzględniać udziń w zawodach
i turniejach sportowych. Program zajęć szkoleniowych powinien uwzględniać takie aspekty jak:
propagowanie roli kultury ftzycznej w ksźahowaniu sprawności ftrycznej, partnerstwo, wspólna
praca, szlachetna rywalizacja, integracja międrypokoleniowa, w szczególności popularyzacja sportu
wśród mieszkńców niedział,ających w klubach sportowych.
5.3 W ramach realizacji zadaria oferent możę zaplanować orgańzailę imprery sportowej -
rekreacyjnej o charakterue otwaĘm, promującej sport amatorski w różnych dyscyplinach
sportowych.

5.4 Szkoleniowcy zatrudnieni w organizacjach pozarządowych do prowadzenia zajęó
w zakresie sportu mu§zą posiadać tytuł trenera lub instruktora sportu.

5.5 Jeden szkoleniowiec moze prowadzió nie więcej niż dwie grupy szkoleniowe.

5.6 Kosźami kwalif,rkowanymi zadaria są:

a) koszty organizacji i udziału w zawodach, w określonej dyscyplinie sportu, w tym między
innymi:

- koszty obsługi sędziowskiej i medycznej,

- koszty zakupu pucharów, dyplomów i symbolicznych nagród,

- koszty doZywiania zawodnikóW w tym zakup aĘkułów konsumpcyjnych, napojów
regenerujących,

- kosźy transportu i podróĘ, w tym noclegów i wyżyurienia w trakcie zawodów dla
zawodnika i trenera,

- koszty przygotowania obiektu;

b) koszty szkolenia i treningu zawodników lub dn]żłndziecięcych irŃodzieżowych, w tym
między innymi:

- koszĘ zatrudnienia trJnerów i instruktorów (umowy cywlinoprawne zawierane z osobami
fizycznymi nie mogą przewidywaó płatności ,,z Eófy", przed wykonaniem zIęcenialdzieła),

- koszĘ udziału zawodnika i trenera w obozach szkoleniowych i zgrupowaniach,

- koszty odnowy biologicznej;

c) wydatki bieżące z $lńu, udziału klubu lub zawodnika w zawodach w określonej
dyscyplinie sportu, w tym między innymi:

- opłaĘ regulaminowe (nie doĘczy kar i innych opłat sanacyjnych)

- badania lekarskie,



- ubezpieczenie zawo dnikóq

- zaklp leków i odfiek dla zawodników;

d) wydatki zsliunajmu, dzierżav,y, utrzymania obiektów iurządzeń sportowych sfużących
szkoleniu;

e) wydatki bieżące z Sliuzakupu sprzętu sportowego służącego szkoleniu,

f) wydatki bieżącej obsługi administracyjno-księgowej rwiązanej z rcalizacją zadania
(wvdatki te nie mogą stanowló wię ;

g) promocjazadania.

6. Koszty (w rozumieniu wydatków) pośrednie, tj. koszty obsługi administracyjnej (w Ęm
koszty koordynatora projektu) służące realizacji zadania nie mogą przekrocryć l0'ń
prTyznanych z budżetu miasta środków finansowych.
7. Przesunięcia pomiędry poszczególnymi pozycjami zaplanowanych kosźów (finansowanych
z dotacji) nie mogą przehoczyć 107o danej porycji kosztorysowej.
8. Mozliwość uzywania znaku promocyjnego Miasta Radomska w formie 1ogo na wszęlkich
mŃerińachpromocyjnych określona zostaław Zarządzeniu 180/2009 Prezydenta Miasta Radomsko
z dnia 1 września 2009 t. i odbywać się będzie wg zasad w nim zawarĘch.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty naleĘ składać za pośrednictwem poczry w zaklejonych kopertach z podaniem nazwy
i adresu podmiotu z dopiskiem ,,Konkurs ofert - zadarie w zakresie kultury ftzycznej" na adres
Urząd Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5 lub osobiście w Biurze Podawczym na parterze Urzędu
Miasta Radomska, w godzinach pracy Urzędu, do dnia 24 lutego 2020 roku (decyduje data
wpływu do Biura Podawczego).
2. Ofeńa powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu
Przewodniczącego Komitetu do spraw porytku publicznego z dnia 24 pńdziernika 2018 r.

w sprawie wzorów ofeń i ramowych wzorów umów dotyczących realizacjizadań publicznych
oraz wzorów §prawoz dafi z wykonania Ęch zadań.
3. Do oferty należy dołącryó:

1) odpis lub kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji
doĘczący statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności (prrry

crym odpis lub kopia powinna być poświadczonazazgodność ze stanem faktycznym i prawnym na
dzięń składania o ferty),

2) kserokopię statutu,
3) w prrypadku gdy oferta składana jest przez osoby inne niż osoby uprawnione do

reprezentowania oferenta zgodnie ze statutem, naleĘ ńoĘć dokument potwierdzający udzielenie
pełnomocnictwa do reprezentowania organizacji, zgodny ze statutem i wpisem rejestrowym -
dotyczy organizacji regionalnych i ogólnopolskich,

4) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę
wspólną niż wynikaj ący z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru -dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),

5) szczegołowy plan naboru bezpośrednich odbiorców zadania będących mieszkńcami
Radomska,

6) wykaz osób zaangżowanych w realizację zńariawraz z dokumentami potwierdzającymi
właściwe kwalifikacje §ch osób,

7) oświadczenie o prawie do korzystanła z obiektów i pomieszczeń, gdzie zadanie będzie
realizowane,



8) oświadczęnie o niezaleganiu z płatrościami narzecz Gminy Miasto Radomsko lub innych
j edno stek or ganizacyjnych,

9) dodatkowyrni załącznikami, podnoszącymi ocenę merytoryczną oferty, mogą byó
referencje lub opinie.
4. Wszystkie dokumen§ przedstawione w formie kserokopii muszą zostaó potwierdzone

,,zazgodnośó z oryginałem" (na kazdej stronie) z uwzględnieniem zapisu art. 76a Kodeksu
Po stępowania Administracyj nego.
5. W przypadku złożenia ofeĄ wspólnej, oferta ta musi spełniać wymogi określone w art. 14

ustawy o pożytku publicznlłn i o wolontariacie.

VI. TRYBY I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWA^IIU WYBORU OFERTY
ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERTY

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niZ do 30 dni od da§ końcowego tęrminu składania
ofert.
2. OfeĘ złożone drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
3. Odrzuceniu podlegają oferty,, które:

1) złożone zostaĘ po terminie,
2) złożone zostĘ na niewłaściwym formularzu, innlłn niZ określony w niniejsrym

ogłoszeniu,
3) zostaĘ złożone przez podmiot, który wg statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie

objętej konkursem,
4) nie odpowiadajązadańuwskazanym w ogłoszeniu o konkursie,
5) nie zawierĄąwymaganego wkładu własnego.

4. OfeĘ, które:
1) zawierają oczywiste błędy pisarskie (niezarrtierzona niedoskonałośó, np. mylna

pisownia, ptzeoczenie, niewłaściwe użycie bądź opuszczenie wyrazu/ów),
2) zawierają oczywiste błędy rachunkowe w kosźorysie (tj. uzyskano błędny wynik

wskutek przeprowad zeńa działń matematycznych),
3) sąniepodpisane,
4) nie zawierajązałączników, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu o konkursie,
5) nieprawidłowo określają termin realizacji zadania

będą podlegaŁy jednokrotnemu uzupełnieniu na podstawie wezwania Komisji konkursowej.
Niezastosowanie się oferenta do węzwania w terminie 5 dni od daty jego otrzymania, skutkować
będzie odrzuceniem oferty ze względów formalnych.
5. Oferty zostaną ocenione według poniższych kryteriów:

1 ) możliwo ść realizacji zńańapubliczneg o pfzez oferenta,
2) proponowana jakośó wykonaniazadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent
b ędzie r ealizow ń zadania publiczne,
3) kalkulacja kosźów rea|izacji zadańa publicznego, w tym w odniesięniu do zakręsu
rzeczowego zadania,
4) udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację
zadania publicznego,
5) wkład rzeozory, osobowy, w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy,
6) rzetelność i terminowośó oraz sposób rozliczeńa dotychczas otrrymarrych środków na

r ealizacj ę zadń publicznych.
6. Rekomendacje Komisji koŃursowej możę uzyskać tylko oferta, która w ocenie końcowej
osiągnęła nie mniej niż 65 oń możlivłych do uzyskania punktów.
7. Wzór kaĘ oceny formalnej i wzór karty oceny merytorycznej stanowi odpowiednio



Załączńk nr t oraz Zńączntkm 2 do niniejszego ogłoszenia.
8. Formularz oferĘ wraz z załącznikami dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej:
www.bip.radomsko.pl, w zakładce organlzacje pozarządowe/formularze do wykorrystania
oraz w Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miasta Radomska, ul. Ęsiąclecia 5
(za głównym budynkiem Urzędu Miasta).

YII. ZADANIA PUBLICZNE TEGO SAMEGO RODZAJU ZNEALIZOWANE W ROKU
BLEŻĄCYM ORAZ w ROKU 2019

Miasto Radomsko w 2019 r. złealizowało zadaniapubliczne w zakresie kultury fizycznej:
_ działając na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcię oraz UchwĄ Nr

XLIII|386113 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 29 pńdziernika 2013 r. na rcalizację
zadń publicznych udzielono klubom sportowym dzińającym na terenie miasta i narzecz
jego mieszkńców dotacji nałącznąkwotę 540.000,00 zł,

- działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pofiku publicznego
i o wolontariacie na realizację zadń publicznych w zakresie kultury fizycznej udzielono
orgartizacj om pozarządowym dotacj i na łączną kwotę 20 .000,0 0 ń.

W 2020 r. Miasto Radomsko na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej
rozdysponowało kwotę 560.000,00 zł w trybie UchwaĘ Nr YIIJllDzlIg Rady Miejskiej
w Radomsku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania
rozwoju sportu na terenie Miasta Radomska.

Mirgtą Rddemstcl
'dr Jaroslaw Ferenc



Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzęnia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
ż7 kvłietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem dartych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich darlych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z04.05.2016, s. 1), dalej ,,RODO'', informuję, że:

l) administratorem danych osobowych Ofęrenta jest Gmina Miasto Radomsko, 97-500 Radomsko,
ul. Tysiąclecia 5,44 685 45 10 reprezentowana przezPrezydenta Miasta Radomska;

2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miasto Radomsko można się skontaktowaó pisząc

na adres e-mail: abi@radomsko.pl lub dzrvoniąc pod numer telefonu 44 685 44 9I:

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawię art, 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zadanią'

4) w zvlięku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe mogą byó

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych

osobowych mogą być tylko podmioĘ uprawnione do odbioru danych.

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po

tym czasie przez okres orazw zakresie wymaganym przezprzepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie niezbędnym do podpisania umowy zgodnie
z przepisarrli Kodeksu Cywilnego

7) dane osobowe nie będą podlegaó decyzji, która opiera się vlyłącznie na zautomaĘzowanym
ptzetvłarzaniu w łm profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO;

8) Oferent posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do udostępnionych przezeń danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania udostępnionych przezeń danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych zzastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie

danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;

9) Oferentowi nie przysfuguje:

- w nviązku zart.17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art,20 RODO;

- na podstawie art, 2l RODO, prawo sprzeciwu wobec przebvarzania danych osobowych.



zaĘcznik nr 1

do ogłoszenia o otwańym konkursie ofeń na wsparcie
realizacji zadań publicznych W zakresie

kultury fizycznej na rok 2020

1.

KARTA OCENY FORMALNEJ

Nazwa Podm iotu zgłaszĄącego ofeńę:

2. Nazwa zadania publicznego będącego pzedmiotem ofeńy:

Lp. FORMALNA OCENA OFERT TAK N!E zwrócono do
uzupełnienia

braku/poprawienia
błędu do dnia ...

Dokonano
uzupełnienia z

dniem...

1 Gzy ofeńa złożona została w terminie
zawańym w ogłoszeniu?

nie dotyczy nie dotyczy

2 Czy ofeńa wypełniona jest na
prawidłowym form u l arzu?

nie dotyczy nie dotyczy

3 Czy zadanie publiczne z ogłoszenia jest
zgodne z działalnością statutową
oferenta?

nie dotyczy nie dotyczy

4 Czy zadanie wskazane w ofercie jest
zgodne z zadaniem wskazanym w
ogłoszeniu?

nie dotyczy nie dotyczy

5 Czy ofeńa została złożona przez
uprawniony podmiot?

nie dotyczy nie dotyczy

6 Czy termin realizacji zadania wskazany
przez oferenta jest zgodny z terminem
zadania podanym w ogłoszeniu?

7 Gzy oferen t zamierza real izować zada n ie
na rzecz miasta Radomsko
ijego mieszkańców?

8 Czy ofeńa zawiera oczywiste błędy
rachunkowe?

9 Czy ofeńa zawiera oczywiste błędy
pisarskie (lub niewypełnione pola) ?

10 Gzy wskazano w ofercie wymagany
wkład własny?

nie dotyczy nie dotyczy

11 Gzy koszty związane z realizaĄą zadanla
są kwalifikowalne?



12 Kompletność złożonej ofeńy

a) Czy ofeńa została podpisana przez
uprawnione osoby?

b) Czy do ofeńy dołączono aktualny wyciąg
z KRS lub wyciąg z ewidencji stowarzyszeń?

c) Czy wskazane w ofercie osoby mają
prawo do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta?

d) Czy do ofeńy dołączono kserokopię
statutu?

e) Czy do ofeńy dołączono szczegółowe
zasady naboru bezpośrednich odbiorców
zadania?

f) Czy do ofeńy dołączono wykaz osób
zaangażowanych w realizacj ę zadania
wraz z dokumentam i potwierd zający mi
właściwe kwalifikacje tych osob?

g) Czy do ofeńy dołączono oświadczenie
oferenta potwierdzające prawo do
kozystania z obiektow i pomieszczeń,
gdzie zadanie będzie realizowane?

h) Czy do ofeńy dołączono oświadczenie
oferenta o niezaleganiu z płatnościami na
zecz Gminy Miasto Radomsko lub innych
jed nostek organizacyjnych

Zweryfi kowana pozytywn ie/ne g atywn ie

oferent usunął wszystkie braki formalne w przewidywanym terminie i ofeńa
może być oceniona merytorycznie

....... oferent nie usunął braków formalnych w przewidywanym terminie - ofeńa
została odrzucona {

Podpisy członków komisji weryfikujących ofeńę

4.

5.

o.

t,t-{.i;-ąYDENT
F-'rsto rRodomsŁa4-, 

-\
/ u, ju.t,osław Ferenc



do ogłoszenia o otwartym konkursie "r"łi:'i:łi:,:re a l i z acj i z a d a ń p u'ł 
:try,łj ł,;rił ;,

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

1. Nazwa Podmiotu zgłaszającego ofeńę:

2. Nazwa zadania publicznego będącego pzedmiotem ofeńy:

L. p. Kryterium oceny Maksymalna liczba
punktów

Liczba przyznanych
punktów

posiadane zasoby żeczowe i lokalowe 0-5
posiadane zasoby kadrowe 0-5
doświadczenie oferenta
(lub ewentualnych pańnerów)
w realizacji zadań o zbliźonym
charakteze

0-5

stabilnośó finansowa - wielośó źrodeł
finansowania

0-5

ilość osob objętych zadaniem 0-5
ilość/częstotliwość form szkolenia 0-5
wzbogacenie oferty spońowej miasta 0-5
popularyzacja spońu wśród
mieszkańców niedziałających w klubach
spońowych

0-5

trwałość/cykliczność realizowanego
zadania

0-5

kwalifikacje osób realizujących zadanie 0-5
imprezy spońowe, w których oferent
zamieęawziąć udział

0_5

sukcesy i osiągnięcia oferenta
w zakresie objętym zadaniem
w poprzednich latach

0-5

promocja zadania 0-5



stosunek ponoszonych nakładów
finansowych do zam iezonych
celow/efektów

0-5

wysokość, celowość i racjonalność
wnioskowanej dotacji

0-5

przej rzystośc kal ku l acj i 0-5
zgodność kosztorysu z opisem i celami
zadania

0-5

siĘHk$'ffi:jśuń=Eją
sIę

ao/o - 20%o 0

21o/o - 3oo/o 2

31o/o - 4Oo/o 3

41oń - 50o/o 4

powyzej 50% 5

posiadany wkład rzeczowy 0-5
posiadany wkład osobowy
(w tym świadczenia wolontariuszy,
praca społeczna członków)

0-5

Rzetelność i terminowośó oraz
sposób rozliczenia dotychczas

otrzymanych środków na realizację
zadań pub!icznych

zetelność rozliczenia 0-5
te rm i n owoś c r ozliczenia 0-5

MAx. 110

lmię i nazwisko osoby oceniającej podpis

łJr Jaroslaul Ferenc


