
 

        Załącznik do uchwały 
                                                                                                                     Nr 277/2012 

                                                                                                                                      Zarządu Powiatu w Gryfinie 
                                                                                                                                      z dnia 21.06.2012 r. 

 
OGŁOSZENIE 

 
 

ZARZĄD POWIATU W GRYFINIE 
 

ogłasza, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały 
Nr X/75/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia 
„Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”. 
 

OTWARTY KONKURS OFERT 
NA REALIZACJ Ę ZADANIA POWIATU GRYFI ŃSKIEGO  

W ROKU 2012  
 

I. Rodzaj i forma zadania 
1. W ramach konkursu wyznaczono zadanie o zasięgu i charakterze powiatowym w zakresie: 
 

Lp. Rodzaj zadania Forma realizacji zadania 
Planowane 

wydatki 
w 2012 r. 

Poniesione 
wydatki 
w 2011 r. 

 
1. 

 
Przeprowadzenie 
kampanii 
edukacyjnej 
uświadamiającej 
społeczeństwo o 
zagrożeniach dla 
zdrowia 
związanych z 
emisją 
benzo(a)pirenu 
podczas spalania 
paliw stałych (w 
tym odpadów) w 
paleniskach 
domowych o 
niskiej 
sprawności 
 

 
1) programy edukacyjne w zakresie aktywnej 

edukacji ekologicznej mieszkańców; 
2) kampanie informacyjno-promocyjne 

upowszechniające wiedzę ekologiczną, 
3) akcje popularyzujące ochronę powietrza w 

mediach; 
4) konkursy, wystawy, inne przedsięwzięcia 

upowszechniające zagadnienia związane z 
tym tematem; 

5) konferencje i seminaria podnoszące 
świadomość społeczeństwa w zakresie 
propagowania działań proekologicznych i 
zrównoważonego rozwoju; 

6) działalność wydawnicza (druk ulotek, 
plakatów, itp.) wspomagająca postawy 
proekologiczne. 

 

 
7 000,00 

 
- 

 

2. Zlecenie zadań nastąpi w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na 
dofinansowanie jego realizacji. 

 



II. Zasady przyznawania dotacji 

1. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową w zakresie objętym 
konkursem. 

2. Wymagane dokumenty: 
a) oferta, sporządzona wg wzoru dostępnego na stronie www.bip.gryfino.powiat.pl. 

(zakładka organizacje pozarządowe), 
b) kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.  

Nie wymaga się przedłożenia ww. zaświadczenia w przypadku organizacji wpisanych 
do ewidencji prowadzonej przez Starostę Gryfi ńskiego  – zgodnie z art. 220 § 1 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; 

c) 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). 

 

III. Terminy i warunki realizacji zadania   
1. Zadanie winno być wykonane do 31.12. 2012 roku, w terminie wskazanym w ofercie. 
2. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim 

przypadku podmiot zobowiązany jest do przedstawienia korekty zakresu rzeczowego  
i finansowego realizowanego zadania. 

3. Termin i szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną zawarte w umowie 
podpisanej z wybranym oferentem przed rozpoczęciem realizacji zadania. 

4. Zadanie określone w ofercie winno być realizowane z należytą starannością, zgodnie  
z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie. 

5. Zadanie powinno być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców z terenu 
powiatu gryfińskiego.  

 

IV. Termin składania ofert 
1. Oferty należy składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Gryfinie,  

ul. Sprzymierzonych 4, w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Konkurs” oraz 
nazwą zadania (należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego)   
osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) w terminie do 20 lipca 2012 r.  

2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty 
realizacji zadania. 

3. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta. Ofertę muszą podpisać 
osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są 
upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu 
zobowiązań finansowych (zawierania umów) oraz składania oświadczeń woli.  

4. Druk oferty o wsparcie realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony Biuletynu 
Informacji Publicznej www.bip.gryfino.powiat.pl (w dziale organizacje pozarządowe) lub 
otrzymać w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w 
Gryfinie ul. 11 listopada 16d (II piętro, pokój 205). 

5. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii należy potwierdzić je na 
każdej stronie za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. Każda strona 
opatrzona winna być także datą potwierdzenia zgodności z oryginałem. 

6. Oferty złożone na innych drukach, po terminie, zawierające błędy formalne nie uzupełnione 
w terminie 5 dni roboczych od dnia powiadomienia (pisemnego, mailowego lub 
telefonicznego) zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 



 
VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert 
1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu na składanie ofert.  
2. Oceny formalnej składanych ofert dokona pracownik merytoryczny Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 

3. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne zostaną poddane ocenie merytorycznej 
Komisji, która jest powoływana i działa zgodnie z zapisami rozdziału XI załącznika  
do uchwały Nr X/75/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie 
przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”. 

4. Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert: 
5.  

1) wartość merytoryczną projektu (celowość oferty, zakres rzeczowy, 
zasięg, zgodność  z niniejszym ogłoszeniem) oraz proponowaną jakość 
wykonania zadania  

0-5 pkt 

2) koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych 
kosztów 

0-5 pkt 

3) wysokość wnioskowanej dotacji od Powiatu, porównanie jej z 
planowanymi źródłami dofinansowania projektu 

0-5 pkt 

4) możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie 
zasobów rzeczowych i kadrowych (w tym m.in. świadczenia 
wolontariuszy i praca społeczna członków) 

0-5 pkt 

5) doświadczenie oferenta w realizacji zadania o podobnym charakterze i 
zasięgu (w tym doświadczenia z dotychczasowej współpracy ze 
Starostwem Powiatowym w Gryfinie) 

0-5 pkt 

6) zakładane rezultaty realizacji zadania 0-5 pkt 

 
6. Zarząd Powiatu podejmuje ostateczną decyzję o wysokości dotacji na realizację zadania. 
7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie 7 dni od dokonania wyboru przez Zarząd 

Powiatu. Decyzja Zarządu jest ostateczna. 
 

 

 

 

 

 

 


