
OGŁOSZENIE  PREZYDENTA  MIASTA  KONINA 
 

 Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 ze zm.) oraz 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru 
oferty realizacji zadania publicznego, ramowej umowy o wykonanie zadania publicznego i 
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005r. Nr 264, poz. 2207), w związku z 
Uchwałą Nr 224 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2008 rok i 
Uchwałą Nr 223 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie  „Programu 
współpracy samorządu Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami”. 
 

Prezydent Miasta Konina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację 
zadania z dziedziny profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych 
I. Rodzaj zadania: 
 

Lp. Nazwa zadania 
Planowana 

kwota 
na 2008r. 

Kwota dotacji 
w 2007r. 

1. „Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych  
z programem profilaktycznym dla dzieci 
 i młodzieŜy z terenu miasta Konina 

80.000,- 80.000,- 

 
II. Warunki składania ofert: 

1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust 3 ustawy o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.). 

2. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złoŜone po terminie nie będą 
rozpatrywane. 

3. ZłoŜenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem środków 
finansowych. 

4. Kwota przyznanych środków finansowych moŜe być niŜsza od określonej w ofercie.  
W takim przypadku podmiot zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu  
zadania. 

5. ZłoŜone oferty rozpatrywane są pod względem formalnym i merytorycznym przez 
Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu środków podejmuje 
Prezydent Miasta Konina. 

6. Brak jednego z wymaganych załączników powoduje odrzucenie oferty. 
7. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie. 
8. Wyniki otwartego konkursu dostępne będą na stronach internetowych Urzędu 

Miejskiego oraz w Wydziale Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego 
w Koninie. Nie przewiduje się oddzielnego powiadamiania oferentów o wynikach 
konkursu. 

 
 
 

 
 



III. Termin i miejsce składania ofert. 
1. Oferty na realizację zadania naleŜy składać osobiście lub korespondencyjnie do Urzędu 

Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, Plac Wolności 1 (Biuro Obsługi Interesanta), 
na wzorze, który stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania 
publicznego, ramowej umowy o wykonanie zadania publicznego i sprawozdania z 
wykonania tego zadania /Dz. U. z 2005r. Nr 264, poz. 2207/. Druki dostępne są równieŜ 
na stronie internetowej www.konin.pl . Ofertę naleŜy składać w zaklejonej i 
opieczętowanej kopercie podając nazwę zadania i dopisek „KONKURS OFERT”, 
w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia (decyduje data wpływu). 

2. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem. 
 
IV. Kryteria dotycz ące realizacji zadań: 
 

1. Termin realizacji zadania: od dnia 1 kwietnia 2008r. do dnia 1 listopada 2008r. 
2. Zadanie będzie realizowane, w ramach zajęć pozaszkolnych, na 12 obiektach 

sportowych na osiedlach miasta Konina tj. w miejscu zamieszkania dzieci i młodzieŜy z 
rodzin wymagających wsparcia. 

3. Zajęcia sportowe winny być integralną częścią programu profilaktycznego 
propagującego zdrowy styl  Ŝycia i wskazującego alternatywę dla ryzykownych 
zachowań. 

4. Oferent powinien mieć moŜliwość korzystania z 12 obiektów sportowych i ich 
zapleczy. 

5. Oferent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej 
związanej z realizacją zadania. 

6. Środki finansowe winny być podzielona na następujące pozycje: 
- wynagrodzenia i pochodne trenerów i instruktorów – do 70 % , 
- zakup materiałów i wyposaŜenia – do 30 %,  
- zakup usług – do 20 % . 

7. Do oferty naleŜy dołączyć: 
- wykaz obiektów sportowych na których będą odbywały zajęcia, 
-  harmonogram zajęć sportowych i profilaktycznych z podziałem godzinowym. 

8. Do oferty naleŜy załączyć kosztorys z podziałem na paragrafy.  
 
V. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert 

1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, w których wkład własny podmiotu w realizację 
zadania wynosi min. 20 % kosztów całkowitych (dotyczy organizacji pozarządowych  
i stowarzyszeń) 
WKŁAD POZAFINANSOWY (NP. PRACA WOLONTARIUSZY, 
NIEODPŁATNE U śYCZENIE POMIESZCZENIE, SPRZ ĘTU) NIE MO śE 
BYĆ PRZELICZANY NA WKŁAD FINANSOWY I WYKAZANY JAKO 
ŚRODKI FINANSOWE WŁASNE PRZY REALIZACJI ZADANIA!  

2. Oferty złoŜone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złoŜone po terminie 
zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 

3. Przy wyborze ofert pod uwagę brane będą następujące kryteria:  
- zgodność merytoryczna oferty z celami statutowymi podmiotu, 
- zasoby materialne i kadrowe oferenta zapewniające prawidłową realizację zadania, 
- kompletność oferty, 
- adekwatność programu w odniesieniu do potrzeb grupy docelowej, 



 
- adekwatność planowanych działań w odniesieniu do planowanych efektów   
  programu, 
- adekwatność kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego  
  zadania, 
- rzetelne i terminowe wykonywanie innych zadań zleconych, 
- dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań, 
- moŜliwości organizacyjne, materialne i kadrowe niezbędne do realizacji zadania, 
- kwalifikacje i kompetencje osób realizujących projekt, 
- program zawierający elementy edukacyjne, sportowe i profilaktyczne 

 
VI. Kryteria, jakie musz ą spełniać podmioty składające ofertę 

1. Posiadanie osobowości prawnej. 
2. Organizacja działa minimum 2 lata (decyduje data rejestracji). 
3. Posiadanie własnego konta bankowego. 
4. Prowadzenie księgowości, co gwarantuje rozliczenie środków zgodnie z przepisami 

prawa. 
5. Oświadczenie o braku zobowiązań wobec skarbu Państwa, długów, nierozliczonych 

dotacji z innych źródeł. 
6. Poddanie się kontroli dotyczącej realizacji zadania. 
7. Prawidłowe rozliczenie w latach ubiegłych dotacji z budŜetu Urzędu Miejskiego w 

Koninie. 
 
VII. Wymagane dokumenty.  

1. Wypełniony wniosek oferty konkursowej (zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania 
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania). 

2. Statut organizacji lub inny akt regulujący status podmiotu. 
3. Podstawa działalności podmiotu – wypis z KRS lub wypis z rejestru Prezydenta lub 

inny dokument właściwy dla podmiotu (dot. organizacji pozarządowych). 
4. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek 

zysków i strat, informacja dodatkowa) z działania podmiotu za ubiegły rok (dot. 
organizacji pozarządowych). 

5. Kserokopie kwalifikacji kadry realizującej zadanie. 
6. Oświadczenie o braku zobowiązań wobec Skarbu Państwa (dot. organizacji 

pozarządowych) 
7. Deklarację o zamiarze osiągnięcia lub nie osiągnięcia zysku przy realizacji zadania. 
8. Konspekt programu profilaktycznego z podziałem tematycznym i godzinowym. 
9. W przypadku złoŜenia kserokopii załączników: statutu, odpisu, sprawozdania 

merytorycznego i finansowego, kserokopii kwalifikacji kadry osoba reprezentująca 
podmiot powinna potwierdzić je na kaŜdej stronie za zgodność z oryginałem wraz  
z datą tego potwierdzenia. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty  
z przyczyn formalnych. 

 
 
VIII. Postanowienia końcowe. 

1. Wybór ofert nastąpi w terminie miesiąca po upływie terminu składania ofert. 
2. Wysokość przyznanych środków finansowych moŜe być niŜsza, niŜ wnioskowana w 

ofercie. 



 
3. Podmiot, który otrzyma środki finansowe z budŜetu Urzędu Miejskiego w Koninie jest 

zobowiązany do: 
- ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania, 
-    udostępniania oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji,  
        o której mowa wyŜej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania środków. 

4. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją 
pozostaną w aktach Urzędu Miejskiego w Koninie i nie będą odsyłane oferentowi.  

5. Wykaz podmiotów, które otrzymały środki finansowe na realizację zadania 
wymienionego w ofercie w 2007 roku dostępny jest w Wydziale Kultury Sportu i 
Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie. 

 
Konin, 19.02. 2008r. 

Prezydent Miasta Konina 
 
              Kazimierz Pałasz 


