ZARZĄDZENIE NR RO.0050.3.2020
BURMISTRZA RZEPINA
z dnia 14 stycznia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadań służących wspieraniu
i upowszechnianiu sportu oraz zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Gminy Rzepin w tym zakresie w 2020 r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 i § 13 uchwały Rady Miejskiej w Rzepinie Nr VI/46/2011 z dnia
28 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Rzepin, dalej
zwaną uchwałą ogłasza się konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadań służących wspieraniu
i upowszechnianiu sportu oraz zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Gminy Rzepin w tym zakresie w 2020 r.
§ 1. 1. Nazwa i siedziba organu ogłaszającego konkurs: Burmistrz Rzepina, Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin
2. Rodzaj zadania oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie zadań: W ramach
konkursu wsparte zostaną następujące zadania realizujące cel publiczny z zakresu sportu określony
w § 1 ust. 2 uchwały:
1) prowadzenie szkolenia i rozgrywek piłki nożnej w mieście Rzepin w 2020 r. - planowane wydatki w 2020 r. 325 000 zł;
2) prowadzenie szkolenia i rozgrywek piłki nożnej i piłki ręcznej we wsi Kowalów w 2020 r. - planowane
wydatki w 2020 r. - 55 000 zł;
3) prowadzenie szkolenia i rozgrywek piłki nożnej we wsi Lubiechnia Wielka w 2020 r. - planowane wydatki
w 2020 r. - 35 000 zł;
4) prowadzenie szkolenia i rozgrywek piłki nożnej we wsi Drzeńsko w 2020 r. - planowane wydatki w 2020 r. 35 000 zł;
5) prowadzenie szkolenia i rozgrywek podnoszenia ciężarów w Gminie Rzepin w 2020 r. - planowane wydatki
w 2020 r. - 12 000 zł;
6) prowadzenie szkolenia, udział w zawodach i popularyzacja sportów wrotkarskich na terenie Gminy Rzepin
w 2020 r. - planowane wydatki w 2020 r. - 10 000 zł;
7) prowadzenie szkolenia dla mieszkańców Gminy Rzepin oraz udział w rozgrywkach piłki siatkowej w 2020 r. planowane wydatki w 2020 r. - 20 000 zł.
3. Termin realizacji zadania: Zadanie winno być zrealizowane w 2020 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe
terminy wykonania zadań określone zostaną w umowie, jednak nie dłużej niż do 31.12.2020 r.
4. Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzepinie
(69-110 Rzepin, Plac Ratuszowy 1, pok. nr 14) w terminie do 22.01.2020 r. do godz. 15.30, w zamkniętych
kopertach opatrzonych napisem „OFERTA” oraz nazwą zadania. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu
oferty do Urzędu Miejskiego w Rzepinie.
5. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty:
1) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie organu ogłaszającego konkurs w terminie pięciu dni roboczych
od daty upływu terminu składania ofert.
2) W celu opiniowania złożonych ofert, Burmistrz Rzepina zgodnie z § 5 uchwały powołuje komisję konkursową,
która po dokonaniu oceny przedstawia Burmistrzowi Rzepina swoje propozycje rozstrzygnięcia konkursu.
3) Wyboru ofert do realizacji zadania zgodnie z § 6 ust. 3 uchwały dokonuje Burmistrz Rzepina, którego decyzja
jest ostateczna.
4) Przy rozpatrzeniu ofert komisja konkursowa uwzględnia w szczególności:
a) znaczenie zadania dla gminy Rzepin;
b) zgodność oferty z celem publicznym określonym w § 1 ust. 2 uchwały;
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c) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania;
d) wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania – min. 5% uzyskanej
dotacji;
e) ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta;
f) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania;
g) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim, z uwzględnieniem
w szczególności jakości i terminowości rozliczenia dotacji.
6. Zasady sporządzania oferty. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem udostępnionym na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzepinie ( www.rzepin.bip.net.pl) oraz
w Urzędzie Miejskim w Rzepinie, pok. nr 1 stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
7. Postanowienia końcowe.
1) Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzepinie, Plac
Ratuszowy 1 oraz zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzepinie
(www.rzepin.bip.net.pl).
2) Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzepinie, pok. nr
1, tel. 95 7596083.
3) Burmistrz Rzepina zgodnie z § 7 ust. 5 uchwały zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu oraz
przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny zaistniałej sytuacji.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego
w Rzepinie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Rzepina
Sławomir Dudzis
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