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Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 4 marca 2021 r.

OiZ.524.1.2021

ZARZĄD POWIATU SOKOŁOWSKIEGO
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1057 z późn. zm.) na organizację powiatowych szkolnych zawodów sportowych na
terenie Powiatu Sokołowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej
w 2021 r.
1. Zlecenie realizacji zadania publicznego ma formę:
• powierzenia organizacji powiatowych szkolnych zawodów sportowych na terenie
Powiatu Sokołowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej
w 2021 r.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na powierzenie zadania wynosi
33 000 zł.
Wysokość udzielonej dotacji na realizację zadania w 2020 r. wynosiła 33 000 zł.
3. Zasady przyznawania dotacji:
• zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowego zadania określają przepisy
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r.» poz. 1057 z późn. zm),
• złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji,
• warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgodność zadań i działań zawartych w celach
statutowych oferenta z obszarem, na który została złożona oferta,
• dotację na powierzenie realizacji zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą przez komisję konkursową i uzyska akceptację Zarządu
Powiatu.
4. Termin i warunki realizacji zadania:
• realizacja zadania następuje od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2021 r.
• szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie o przyznaniu
dotacji.
5. Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona Zarząd Powiatu po zaopiniowaniu złożonych
ofert przez komisję konkursową, a wybór oferty odbywać się będzie w oparciu
o następujące kryteria:
• możliwość realizacji zadania,
• zasadność zaplanowanych kosztów,
• wkład rzeczowy lub osobowy,
• sposób realizacji zadania,
• zasoby ludzkie, w tym kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania,
• wiarygodność i doświadczenie w realizacji zadania.
Wyżej wymienione kryteria będą oceniane w punktach od 0 do 10 przez komisję
konkursową w oparciu o dokumenty i informacje zawarte w złożonych ofertach.
Komisja konkursowa ustali wstępną listę rankingową ofert i przedstawi ją wraz ze
swoją opinią Zarządowi Powiatu, który dokona ostatecznego wyboru oferty. Wyniki
konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy
ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim.
6. Warunki, jakie należy spełniać aby ubiegać się o realizację zadania wymienionego
w pkt. I:
• oferta musi spełniać warunki określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057

z póżn. zm),
• oferta musi być sporządzona zgodnie z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października
2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji
zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r.,
poz. 2057).
• oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne, zawierające uchybienia formalne lub
złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.
• Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) administratorem danych
osobowych jest Starosta Sokołowski z siedzibą ul. Wolności 23, 08-300 Sokołów
Podlaski, tel. 25 781 74 00, e-mail: sekretariat@,powiat-sokolowski.pl. Dane osobowe
zawarte w złożonej ofercie będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz.
1057 z późn. zm), w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego w zakresie organizacji powiatowych szkolnych zawodów
sportowych na terenie Powiatu Sokołowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej w 2021 r.
7. Termin składania ofert upływa 26 marca 2021 r.
Oferty należy składać na adres: Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim,
ul. Wolności 23, 08-300 Sokołów Podlaski (pok. 109) z dopiskiem na kopercie
„Organizacja powiatowych szkolnych zawodów sportowych na terenie Powiatu
w ramach Mazow ieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w 2021 r.”.
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