
Zalqcznik do uchwaly Nr 	/2020 Zarzadu 

Powiatu w Pultusku z dnia 9 lipca 2020 r. 

ZARZAD POWIATU W PULTUSKU 

OGLASZA 

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACX ZADANIA PUBLICZNEGO 

Z ZAKRESU PROMOCJI KULTURY, FOLKLORU ZIEMI PULTUSKIEJ W 2020 R. 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnaci 

• 
potytku publicznego i o wolontariacie (Dz.0 . z 2020 r. poz. 1057) oraz § 6 ust. 5 Programu 

wspolpracy Powiatu Pultuskiego z organizacjami pozarzglowymi stanowiwego zakcznik do 

uchwaly Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 30 paidziernika 2019 r. w sprawie 

uchwalenia „Programu wspOlpracy Powiatu Pultuskiego z organizacjami pozarzadowymi 

i innymi uprawnionymi podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o dzialalnoki poZytku i o wolontariacie na rok 2020" Zarzad Powiatu 

w Pultusku oglasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadari publicznych z zakresu 

PROMOCJI KULTURY, FOLKLORU ZIEMI PULTUSKIEJ W 2020 R. 

I. Rodzaj zadania objgtego konkursem: 

Aktywizacja spolecznoki lokalnej w celu promocji kultury i folkloru ziemi pultuskiej 

Zorganizowanie warsztatow z rekodziela artystycznego upowszeclmiajwych tradycje folkloru 

• 
ziemi pultuskiej, w tym Puszczy Bialej. 

II. Wysokoik irodkow publicznych przeznaczonych na realizacjg zadania w 2020 roku 

wynosi 10.000,00 zlotych ( slownie: dziesige tysiecy zlotych ) 

III. Zasady przyznawania dotacji. 

1. Zasady wnioskowania i przyznawania dotacji na realizacje zadania okreglaj4 przepisy: 

1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o clzialalnoki poZytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 
869 ze zm.), 

3) rozporzqdzenia PrzewodniczNego Komitetu do Spraw Pozytku Publicznego z dnia 
24 paidziernika 2018 r. w sprawie wzorow ofert i ramowych wzorow um6w 



dotyczacych realizacji zadati publicznych oraz wzorow sprawozdati z wykonania tych 
zadan ( Dz.U. poz. 2057 ). 

2. Podmiotami uprawnionymi do zlo2enia oferty sa organizacje pozarzadowe i podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoki potytku publicznego i o wolontariacie, 
prowadzace dziatalno§e na terenie powiatu pultuskiego, posiadajace odpowiednie 
dogwiadczenie i przygotowanie w zakresie objetym konkursem oraz dajace gwarancje 
pomygnej realizacji zadania. 

3. Po dokonaniu wyboru oferty, realizacja zadania nastapi w trybie powierzenia wykonania 
zadania. 

4. Wysokoge przyznanej dotacji mote bye niZsza nit wnioskowana w ofercie. 

5. Rozpatrywane beck wylacmie oferty kompletne i prawidlowe, zloZone wedlug 
obowiazujacego wzoru okreglonego w Rozporzadzeniu Przewodniczacego Komitetu do 
Spraw Po2ytku Publicznego z dnia 24 pa2dziernika 2018 r. w sprawie wzorow ofert 

• 
i ramowych wzorow umow, dotyczacych realizacji zadari publicznych oraz wzorow 
sprawozdari z wykonania tych zadati, w terminie okre§lonym w niniejszym ogloszeniu 
konkursowym. 

6. Dodatkowo do oferty nalezy zalaczye: 

1) kopie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub ewidencji, 

2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu skladajacego oferte nit 
wynikajacy z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego wlakiwego rejestru — dokument 
potwierdzajacy upowaznienie do dzialania w imieniu oferenta, 

3) ewentualne rekomendacje i opinie udzielone przez inne podmioty, 

4) oferty mog4 skladao organizacje, ktorych statut przewiduje prowadzenie takiej 
jak zadanie okreglone w konkursie, 

7. Odrzuceniu podlegaja oferty: 

1) the speiniajace wymogow, o ktorych mowa w ust. 5, 

2) the spelniajace warunkow okre§lonych dla danego rodzaju zadania, 

3) the pochodzace od podmiotow, o ktorych mowa w ust. 2, 

4) zloZone po terminie, o ktorym mowa w czcki V niniejszego zalacznika. 

IV. Termin i warunki realizacji zadania. 

1.Termin realizacji zadania objctego konkursem ustala sic od dnia podpisania umowy do dnia 
20 listopada 2020 r. 

2.Zadanie musi bye realizowane na terenie powiatu pultuskiego. 

3.Zarzad Powiatu Pultuskiego udzielajac dotacji celowej zawiera umowe z organizacja 
pozarzadowq, ktora okre§la w szczegolnoki: 



1) wysokoge dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na ktorego realizacje 
sq przekazane §rodki dotacji; 

2) termin wykorzystania dotacji, the dlutszy niz do dnia 20 listopada 2020 r. 

3) termin i spos6b rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej czeAci 
dotacji celowej. 

4.Wszystkie dokumenty ksicgowe muszq zostae wystawione i zaplacone do dnia zakorkzenia 
zadania. 

5.Przyznane grodki finansowe muszq bye wydatkowane zgodnie ze zaktualizowanym 
kosztorysem, zlo2onym przed podpisaniem umowy. 

6.Podmioty wybrane w konkursie sq zobowiqzane do prowadzenia wyodrebnionej 
dokumentacji finansowo-ksiegowej i ewidencji ksicgowej zadania publicznego, zgodnie 
z zasadami wynikajqcyrni z ustawy z dania 29 wrzegnia 1994r. o rachunkowoki 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 351, ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno§ci 

• pozytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 

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

1. Po uplywie terminu skladania wnioskow, Zarzqd Powiatu w Pultusku powoluje Komisjc 
Konkursowq. 

2. Komisja Konkursowa dokonuje oceny formalnej i merytorycznej zlo2onych wnioskow. 
Kryteria merytoryczne przedstawia tabela. 

Kryteria 	merytoryczne Maksymalna 
liczba punktow 

1)dotychczasowe 	dokonania 	i 	dogwiadczenie 	Oferenta 
w realizacji ogloszonego zadania, 

10 

2)profesjonalizm 	przygotowania 	oferty, 	w 	tym 	szczegolowoga 
i przejrzystoge wniosku. 

10 

3)racjonalnoge 	budzetu, 	analiza planowanych 	kosztow zadania 
w odniesieniu do zaloten programowych ( uzasadnienie do wysokoki 

i rodzajow kosztow), 30 

4)wartoge merytoryczna i artystyczna zadania, w tym ocena wartoki 
zadania pod wzgledem realizacji celow ogloszenia konkursowego, 
dobor i dorobek artystyczny tworcow i wykonawcow, atrakcyjnos'c' 
programu. 

20 

5)ocena realizacji zleconych w latach poprzednich zadan publicznych, 
w przypadku Oferentow, kterzy w latach poprzednich realizowali 
zlecone zadania publiczne, biorqc pod uwage rzetelno§a i terminowoge 
oraz spos6b rozliczenia otrzymanych na ten cel grodkow. 

30  

OGOLEM PUNKTOW 100 



3. Kryteria wyboru oferty: 

Komisj a Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert; 

1) oceni mo2liwoge realizacji zadania przez oferenta, 

2) oceni przedstawionq kalkulacje kosztow zadania, w tym w odniesieniu do zakresu 
rzeczowego zadania, 

3) oceni proponowanq jakoge wykonania zadania i kwalifikacje ()sob, przy udziale ktorych 
oferent bedzie realizowaa zadanie, 

4) uwzgledni planowany przez oferenta wklad rzeczowy, osobowy, w tym gwiadczenia 
wolontariuszy i prace spolecznq czionkow, 

4. Decyzje o wyborze podmiotow, ktore uzyskajq dotacje oraz o wysokoki dotacji podejmuje 
Zarzqd Powiatu w Pultusku w formie uchwaly. 

• 
5. Wybor oferty nastqpi w terminie do 21 dni od uplywu daty terminu skladania ofert. 

VI. Terrain skladania ofert. 

Oferty nalezy skladae w terminie do dnia 30 lipca 2020 r. do godziny. 1500  w Starostwie 
Powiatowym w Pultusku w Kancelarii z dopiskiem na kopercie „Otwarty konkurs ofert na 
realizacje zadania publicznego z zakresu promocji kultury, folkloru ziemi pultuskiej" 

VII. Zrealizowane przez Zarz&d Powiatu w Pultusku zadania tego samego rodzaju oraz 
wysokoie irodkow publicznych przeznaczonych na ich realizacje w 2019 i 2020 r. 

W 2019 i 2020 roku the realizowano w ramach konkursu ofert realizacji zadati publicznych 
z zakresu promocji kultury, folkloru ziemi pultuskiej . 

Dodatkowych informacji dotyczqcych konkursu udziela: 

- Zbigniew Matusiak tel. 23/3067185 lub e.mail: z.matusiak@powiatpultuski.pl  

VIII. Przetwarzanie danych osobowych oraz os6b zaangatowanych w realizacje 

• zadania. 

Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami RODO, UODO i UODO2 oraz 
innymi przepisami prawa powszechnie obowiqzujqcego, ktore chroniq prawa ()sob, ktorych 
dane osobowe zostanq przetwarzane. 

W przypadku przetwarzania danych osobowych beneficjentow oraz ()sob zaangazowanych 
w realizacje zadania, Oferent zobowiqzany jest posiadad zgode tych ()sob na przetwarzanie 
ich danych, ktora zawiera w szczegolnoki zgodc na udostepnianie ich danych do celow 
monitoringu, kontroli w ramach realizowanego zadania oraz przeprowad ych na zlecenie 
Powiatu ewaluacji. 

Klauzula informacyjna dotyczqca RODO w zahlczeniu. 

Dyrektor 
W !Mu arAdzania Kryz) sowego 

Robert Dynak 



Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ogolnego Rozporzqdzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, ze: 

1) administratorem Paristwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Pultusku, adres: ul. 

Marii Sktodowskiej-Curie 11, 06-100 Puttusk; 

2) administrator wyznaczyt lnspektora Ochrony Danych, z kt6rym mogq sic Paristwo kontaktowae w 

sprawach przetwarzania Paristwa danych osobowych za pogrednictwem poczty elektronicznej: 

iod(aipowiatpultuski.pl;  

3) administrator bcdzie przetwarzal Paristwa dane osobowe w celu zwiqzanych z oszacowaniem 

wartoki zamowienia oraz ewentualnym zawarciem i realizacjq umowy o wspotpracy na podstawie. 

Dane osobowe sq przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest 

niezbgdne w celu wykonania umowy, kt6rej strong jest osoba, ktorej dane dotyczq, lub do podjgcia 

dziatati na iqdanie osoby, kt6rej dane dotyczq, przed zawarciem umowy; 

4) administrator przetwarza jedynie Paristwa dane kontaktowe; 

5) dane osobowe mogq bye udostcpnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisow 

prawa, a tak2e na rzecz podmiotow, z ktorymi administrator zawart umowq w zwiqzku z realizacjq 

ustug na rzecz administratora (np. laboratorium zewnctrznym, kancelariq prawnq, dostawcq 

oprogramowania, zewnctrznym audytorem, zleceniobiorcq gwiadczqcym ustugg z zakresu ochrony 

danych osobowych); 

6) administrator nie zamierza przekazywae Paristwa danych osobowych do patistwa trzeciego lub 

organizacji miedzynarodowej; 

7) majq Paristwo prawo uzyskae kopig swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 

Dodatkowo zgodnie z art. 14 ust. 2 RODO informujemy, 

1) Paristwa dane osobowe bgdq przechowywane do momentu uptywu okresu przedawnienia 

wynikajqcego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 

2) przystuguje Paristwu prawo dostcpu do treki swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania, a takie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

3) dane osobowe zostaly pozyskane z publicznie dostcpnego irodta, tj. z Internetu; 

4P1 

	

	
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposOb zautomatyzowany w oparciu o Paristwa dane 

osobowe. 
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