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BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO
z dnia 3 stycznia 2012 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania
publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa pn. „Organizacja masowych imprez
turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz wspieranie działań w zakresie upowszechniania
krajoznawstwa"

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 póz. 1536, z 2011 r. Nr 112,
póz. 654, Nr 149, póz. 887, Nr 205, póz. 1211, Nr 208, póz. 1211, Nr 209, póz. 1244),
zarządzam, co następuje:

§1. 1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego
w zakresie turystyki i krajoznawstwa, które będzie realizowane w 2012 roku na terenie gminy
Drawsko Pomorskie
2. Warunki otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ust. l są następujące:
1) nazwa zadania: „Organizacja masowych imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz

wspieranie działań w zakresie upowszechniania krajoznawstwa"
2) rodzaj zadania - turystyka i krajoznawstwo

a) organizacja imprez turystki kwalifikowanej o charakterze lokalnym i regionalnym,
b) opracowanie i wydawanie niekomercyjnych wydawnictw promujących turystykę,
c) wspieranie działań promujących Drawsko Pomorskie i Pojezierze Drawskie.

3) wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania:
- 4.000,- zł (słownie: cztery tysiące złotych).

4) zasady przyznawania dotacji:
a) do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3
ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na obowiązującym formularzu wraz z
wymaganymi załącznikami w terminie określonym w ogłoszeniu,
c) dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną uznane za
najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym,
d) przy ubieganiu się o dotację wymagany jest minimalny finansowy wkład własny w
wysokości 10% wartości całego zadania.
e) złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą
występuje oferent,
f) szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania zadania ureguluje umowa
pomiędzy gminą Drawsko Pomorskie a oferentem.

5) terminy i warunki realizacji zadania:
a) zadanie będzie realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2012

roku;
b) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty, które łącznie spełniają następujące warunki:

spełniają wymogi formalne zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz innych ustaw;

- realizować będą zadanie na rzecz mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie;
- prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;
- posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania, będącego przedmiotem

konkursu;
- przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na obowiązującym formularzu zgodnie z

rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w
sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr
6, poz.25);
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c) do oferty należy dołączyć:
kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub
ewidencji,

- w przypadku 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),

6) termin składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 24 stycznia 2012 r. w sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim przy ul. Sikorskiego 41, pokój nr 210. Na kopercie
należy umieścić dopisek: Konkurs ofert -„ Organizacja masowych imprez turystyki aktywnej i
kwalifikowanej oraz wspieranie działań w zakresie upowszechniania krajoznawstwa".
7) tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

a) złożone oferty rozpatrywane będą przez komisję konkursową powołaną zarządzeniem
Burmistrza Drawska Pomorskiego;

b) ocena ofert przez komisję nastąpi w dwóch etapach: ocena formalna i ocena
merytoryczna. Do oceny merytorycznej przechodzą tylko te oferty, które pozytywnie
przejdą ocenę formalną;

c) oferty złożone na innych formularzach niż obowiązujące, niekompletne lub złożone po
terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych;

d) ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż 30 dni od upływu terminu
składania ofert;

e) dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa będzie stosowała
następujące kryteria:

możliwość prawidłowej realizacji zadania przez oferenta,
poprawną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania,
udział środków własnych oferenta oraz zasobów rzeczowych i kadrowych,
ilość osób objętych działaniem,
dotychczasową współpracą z samorządem gminnym, w tym rzetelność i
terminowość rozliczeń,

f) decyzję o wyborze podmiotu, który uzyska dotację oraz o jej wysokości podejmie
Burmistrz Drawska Pomorskiego po przedstawieniu przez komisję konkursową wyników
prac komisji;

g) wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim
przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub
wycofać swoją ofertę;

h) szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie
umowa zawarta pomiędzy gminą Drawsko Pomorskie a podmiotem, którego oferta
zostanie wybrana;

8) środki na realizację tego samego zadania zrealizowane przez gminę Drawsko Pomorskie w
roku ogłoszenia:
a) w roku ogłoszenia niniejszego konkursu ofert gmina Drawsko Pomorskie nie realizowała

zadań publicznych tego samego rodzaju.
b) w roku 2011 (rok poprzedzający rok ogłoszenia konkursu ofert) gmina Drawsko

Pomorskie realizowała tego samego rodzaju zadanie w formie wspierania jego
wykonania przez Oddział PTTK w Drawsku Pomorskim przy dofinansojy/afti^ w kwocie
4.000,- zł

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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