




beneficjenta (tzw. refundacja). Z w/w względu w początkowym okresie realizacji zadania - do 
momentu przekazania po podpisaniu wnowy I transzy środków (30 dni od dnia zawarcia 
umowy) - zaleca się zaplanowanie w ofercie przez organizację planowanych do poniesienia 

wkładów własnych (finansowych, rzeczowych, osobowych). 

3. Składający ofertę powinien posiadać doświadczenie, zasoby osobowe i rzeczowe,
niezbędne do realizacji zadania, co prezentuje i kalkuluje w składanej ofercie. 

4. W realizacji zadania publicznego należy kierować się zasadami przewidzianymi Ustawą
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1057) dotyczącymi m.in. prowadzenia wyodrębnionej księgowości, udostępniania do
celów kontroli i rozliczenia sprawozdawanego zadania opisanych pod względem księgowym
i merytorycznym dowodów księgowych.

5. Kosztami niekwalifikowalnymi w ofertach są koszty kar, grzywien, mandatów,
procesów sądowych itp. 

6. Wyłoniony podmiot realizacji zadania będzie zobowiązany do zamieszczenia we 
wszystkich materiałach promocyjnych związanych z realizacją zadania (plakatach, 
zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.) a także na własnych stronach internetowych, 
w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dofinansowane ze 
środków Gminy Będzino. 

7. Szczegółowe warunki realizacji zadania regulować będzie wnowa zawarta pomiędzy 

oferentem a Gminą Będzino. 

§4

Termin i miejsce składania ofert 

1. Oferty należy składać na aktualnych wzorach przewidzianych Rozporządzeniem 
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert 
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań 
z wykonania tych zadań, Dz.U. z 2018 r. poz. 2055 i 2057. 

2. Oferty należy złożyć za pośrednictwem platformy Witkac.pl do dnia 28.02.2022 r. do 
godziny 14.00 (decyduje data złożenia w systemie) oraz przesłać potwierdzenie złożenia oferty 
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ug@bedzino.pl. lub do sekretariatu Urzędu 
Gminy Będzino (pokój nr 12, I piętro), osobiście 

3. Oferta, która wpłynie po terminie, o którym mowa w ust.2 nie będzie rozpatrywana.

§5

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru 

ofert 

1. Powołanie Komisji i ocena ofert odbywa się niezwłocznie po upływie terminu 
przysługującego na ich złożenie jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpływu. 




