Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr Or.0050.4.2021
Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 13.01.2021 r.

Dąbrówno, 13 stycznia 2021 r.

IOD.524.1.2021

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Wójt Gminy Dąbrówno
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych samorządu Gminy Dąbrówno
oraz zaprasza podmioty do składania ofert.
Konkurs dotyczy niżej wymienionych zadań:

I.

1. Zadanie w sferze edukacji, oświaty i wychowania pn. „Dowóz dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej z terenu Gminy Dąbrówno do placówek edukacyjnych”;
2. Zadanie w sferze edukacji, oświaty i wychowania pn. „Wspieranie edukacji poprzez
pomoc stypendialną”.

II.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

W roku 2020 na realizację zadań wymienionych w pkt. I samorząd gminy Dąbrówno
w ramach otwartego konkursu ofert przeznaczył kwotę 43 000,00 zł.
Na realizację wyżej wymienionych zadań w 2021 roku przeznaczono kwotę: 28 000,00 zł
z uwzględnieniem, iż na poszczególne zadania samorząd Gminy przeznaczył kwotę określoną
w Wytycznych dla oferentów ubiegających się o dotację z budżetu Gminy Dąbrówno na
realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert w 2021 roku, które
stanowią Załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Samorząd Gminy Dąbrówno zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków
przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wynikającym z uchwalonego budżetu.

III.

Zasady przyznania dotacji:

Zasady przyznawania dotacji określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy
Gminą Dąbrówno a Zleceniobiorcą.
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IV.

Termin i warunki realizacji zadań
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1. Terminy realizacji zadań:
Zadania mogą być realizowane od dnia 1 stycznie 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
2. Szczegółowe warunki realizacji zadań zostaną określone w umowach zawartych
z oferentami.
V. Terminy i miejsce składania ofert:
1. Termin składania ofert na realizację w/w zadań upływa:
5 lutego 2021 r. o godzinie 12:00
(decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Dąbrównie)
2. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami określonymi w Wytycznych dla oferentów
ubiegających się o dotację z budżetu Gminy Dąbrówno na realizację zadań
publicznych w ramach otwartego konkursu ofert w 2021 roku należy składać
w Urzędzie Gminy Dąbrówno, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno,
osobiście lub za pośrednictwem poczty,
w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem:
„Oferta na realizację zadania publicznego w 2021 r.” / nazwa zadania”
VI.

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminy dokonania wyboru
ofert:

1. Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym (zgodnie z kryteriami
oceny ofert określonymi w Wytycznych dla oferentów ubiegających się o dotację z budżetu
Gminy Dąbrówno na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert
w 2021 roku) Komisja Konkursowa, przedstawiając Wójtowi Gminy Dąbrowno swoją
opinię.
2. Wójt Gminy Dąbrówno, biorąc pod uwagę opinię Komisji Konkursowe, dokonuje wyboru
najkorzystniejszych ofert i podpisuje z wybranymi oferentami umowy na realizację zadań.
3. Wybór oferty zostanie dokonany w terminie 30 dni od daty otwarcia ofert.
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VII. Informacje szczegółowe i dokumenty dotyczące konkursu:
Informacje o konkursie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dąbrównie
i zamieszczono na stronie internetowej http://www.dabrowno.pl/ oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej http://bip.dabrowno.pl/
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