
  Świdnica, 12 lutego 2007r.   

 
 OTWARTY KONKURS OFERT  

 
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 

Nr 96 poz.873 z późn. zm.) w związku z art.77 i art.81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) i art. 3 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19, poz.177 z późn. zm.) oraz uchwały Nr IV/13/2006 Rady Gminy Świdnica 

z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie  przyjęcia programu współpracy organizacjami pozarządowymi  oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną w roku 2007. 

 
Wójt Gminy Świdnica 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację 
 ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU OCHRONY DÓBR KULTURY W 2007 ROKU. 

 

I. Rodzaj zadania: 
Roboty budowlane, prace restauratorskie i prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych 

i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych w granicach administracyjnych 

Gminy Świdnica i wsparcie ich realizacji w formie dotacji z budżetu Gminy Świdnica. 

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 
Łączna kwota dotacji na realizację w/w zadań wynosi 45.000,00 zł, słownie: czterdzieści pięć tysięcy 

złotych. 

 

III. Zasady przyznawania dotacji: 
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie 

z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873 

z późn. zm.) 

2. W konkursie mogą wziąć udział:  

� organizacje pożytku publicznego działające w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. 

� podmioty gospodarcze prowadzące działalność pożytku publicznego (zgodnie z art.3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). 

3. Dotacja na roboty budowlane, prace restauratorskie i prace konserwatorskie może obejmować 
nakłady konieczne na zadania określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). 

4. W przypadku jeżeli ponad 50% wartości zadania finansowane będzie ze środków dotacji oferent 

zobowiązany będzie do zlecenia wykonania zadania w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) 

5. Dotacja może być udzielona w zakresie określonym w ust. 3 w wysokości do 100% nakładów 

koniecznych na wykonanie robót budowlanych, prac restauratorskich i prac konserwatorskich. 

6. Kwota dotacji nie może być większa niż wartość zadania ustalona w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, zawarta w protokole z tego postępowania. 

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania: 
1. Realizacja zadań musi nastąpić w roku 2007. 

2. Podstawą realizacji zadania będzie umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Świdnica. Wzór 

umowy określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 

2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy 

o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, 

poz. 2207). 

3. Oferent zobowiązany jest do: 

a. Wyodrębnienia rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie do operacji związanych 

z realizacją danego zadania; 

b. Wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie 

umowy; 

c. Sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego wg wzoru określonego 

w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. 



w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy 

o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 

Nr 264, poz. 2207). 

 

V. Termin i miejsce składania ofert: 
1. Termin składania ofert upływa z dniem 23 marca 2007r. 

2. Oferta złożona  po wskazanym terminie nie będzie rozpatrywana. 

3. Ofertę należy opracować ściśle wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania 

publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania 

z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). 

4. Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć wypełnioną czytelnie ofertę realizacji zadania publicznego 

wraz z wymaganymi załącznikami w osobiście w punkcie informacyjnym Urzędu (parter) lub listem 

poleconym na adres: Urząd Gminy w Świdnicy, ul.B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica. 

5. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej i zaadresowanej kopercie, z dopiskiem OTWARTY 

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU OCHRONY DÓBR 

KULTURY W 2007 ROKU. 

6. Wzory ofert dostępne są w Dziale Inwestycji i Infrastruktury Techniczne tut. Urzędu (I piętro, pokój 

207), jak również na stronie internetowej, pod adresem: http://bip.swidnica.dolnyslask.pl/  

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty: 
1. Wybór ofert nastąpi w terminie do 31 marca 2007 r. 

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania 

otrzymają oferenci, których oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym. 

3. Rozpatrywane będą oferty spełniające łącznie warunki: 

a. Kompletności oferty; 
b. Zgodności przedmiotu oferty z treścią zadań i celami statutowymi oferenta. 

4. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez 

Wójta Gminy Świdnica, sporządzając pisemny protokół i kwalifikując złożone oferty do otrzymania 

dotacji w szczególności wg następujących kryteriów: 

a. Charakter zakresu prac: ratunkowy, zabezpieczający, poprawiający estetykę; 
b. Wartość artystyczna i zabytkowa obiektu; 

c. Dostępność zabytku dla społeczności lokalnej i turystów; 

d. Ocena kalkulacji kosztów zadania przez porównanie kwot kosztorysowych z kwotami 

środków własnych i pozyskanych przez oferenta z innych źródeł na realizację zadania; 

e. Udział środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania; 

f. Wójt Gminy Świdnica przy wyborze oferty kierować się będzie zasadą efektywności, 

dokonując wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych 

przeznaczonych na realizację zadania, przestrzegając przy tym zasad uczciwej konkurencji 

wraz z zachowaniem wymogów określonych w ustawie o finansach publicznych. 

5. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy w Świdnicy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

6. Oferenci, których oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym zostaną powiadomieni 

o zleceniu zadania publicznego. 

 

Zastępca Wójta  

/~/ Zbigniew Kanicki  

 


