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Puławy, dnia 16 września 2021 r. 

SP.524.7.2021.PN 

 

Wójt Gminy Puławy 

działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535) 

 

ogłasza 

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego  

w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku 

 

I. Rodzaj zadania: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – organizowanie 

wystaw, wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji o historii i kulturze Gminy Puławy. 

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 5 000,00 zł (słownie złotych: 

pięć tysięcy 00/100). 

 

III. Zasady przyznawania dotacji: 

1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wykonywania zadania wraz 

z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. 

2. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 

ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

prowadzące działalność statutową w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury                           

i dziedzictwa narodowego na obszarze Gminy Puławy. 

3. Ofertę realizacji zadania publicznego należy sporządzić w oparciu o wzór określony 

w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 

Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). 

4. Dopuszcza się możliwość wyboru i zawarcia umowy z więcej niż jednym oferentem w ramach 

danego zadania publicznego. 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania: 

1. Realizacja zadania publicznego musi nastąpić w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia                 

12 grudnia 2021 r. 

2. Zadanie publiczne powinno być adresowane w szczególności do mieszkańców Gminy Puławy. 

3. Podmiot ubiegający się o dotację na dofinansowanie realizacji zadania publicznego powinien 

dysponować odpowiednimi zasobami osobowymi i rzeczowymi, zapewniającymi 

prawidłowość i wysoką jakość wykonania danego zadania. 

4. Podmiot składający ofertę musi dysponować wkładem finansowym przeznaczonym na 

realizację zadania. Środki finansowe (własne lub z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów 

zadania publicznego) powinny stanowić nie mniej niż 5% całkowitego kosztu zadania 

publicznego. 



 
SP.524.7.2021.PN 

Str. 2 z 3 
 

5. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów 

określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w wysokości 20%. 

V. Termin składania ofert: 

1. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy (II 

piętro, pok. 205) do dnia 4 października 2021 r. (poniedziałek) do godz. 12:00. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie, opatrzonej 

nazwą i siedzibą oferenta oraz dopiskiem:  

„Oferta na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie 

w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku.  

Nie otwierać przed 4 października 2021 r. godz. 12:00”. 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert: 

1. Oferty złożone w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie będą podlegały ocenie formalnej                      

i merytorycznej, którą przeprowadzi Komisja konkursowa, powołana przez Wójta Gminy 

Puławy. 

2. Do oceny merytorycznej zostaną dopuszczone wyłącznie oferty kompletne pod względem 

formalno-prawnym, sporządzone na właściwym formularzu, złożone z niezbędnymi 

załącznikami oraz z zachowaniem wymaganego terminu. 

3. Do oferty należy dołączyć: 

a. Kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem –                       

w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 

3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                    

i o wolontariacie. 

4. Spośród złożonych ofert na realizację zadania publicznego, w trybie otwartego konkursu ofert 

przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                                 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zostaną wybrane oferty najkorzystniejsze, 

gwarantujące prawidłową realizację i wysoką jakość zadania. 

5. Przy merytorycznej ocenie ofert zostaną wzięte pod uwagę następujące kryteria: 

a. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta, 

b. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym                                

w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, 

c. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których 

oferent będzie realizował zadanie publiczne, 

d. planowany przez oferenta udział środków własnych lub środków pochodzących                      

z innych źródeł na realizację zadania publicznego, 

e. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia 

wolontariuszy i praca społeczna członków, 

f. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferentów, którzy 

w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę 

rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. 
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6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 października 2021 r. (poniedziałek), o godz. 12:30 w Sali 

Konferencyjnej Urzędu Gminy Puławy. 

7. Wybór ofert nastąpi w terminie do dnia 5 października 2021 r. 

VII. Zadania publiczne tego samego rodzaju zrealizowane w latach 2020 i 2021 i związane                    

z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem przekazanych na ten cel dotacji: 

• 2020 r. – koszt zrealizowanych zadań: 11 511,50 zł, w tym wysokość udzielonych dotacji: 

9 000,00 zł 

• 2021 r. – 0,00 zł. 

VIII. Informacje dodatkowe: 

• Osoba do kontaktów w sprawach związanych z realizacją konkursu: Paweł Nocek, pok. 210 

(II piętro), tel. 512 320 945, e-mail: pawel.nocek@pulawy.gmina.pl. 

• Jeżeli kwota dofinansowania wnioskowana w ofertach przekroczy wysokość środków 

przeznaczonych na realizację zadania, zastrzega się możliwość zmniejszenia kwot dotacji 

stosownie do posiadanych środków. W takim przypadku oferent może negocjować 

zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WÓJT GMINY PUŁAWY 

 

/-/ mgr Kamil Lewandowski 


