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Zarzlldzenie Nr 0152/./.13.../2010
Burmistrza Miasta Marki
z dnia 28 kwietnia 2010 roku

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacj~ zadania publicznego
z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczllcego przeciwdzialania alkoholizmowi
i narkomanii

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 0 dziaialnosci pozytku pubIicznego
i 0 wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873, ze zm.), uchwaiy Nr XXXV/356/2009 Rady
Miasta Marki z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie przyj"cia programu wsp6ipracy Miasta
Marki w 2010 roku z organizacjami pozarz'ldowymi i podmiotarni 0 kt6rych mowa w art. 3
Ust. 3 ustawy roku 0 dziaialnosci poZytku publicznego i 0 wolontariacie oraz ustawy z dnia 26
pazdziemika 1982 roku 0 wychowaniu w trzeiwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz.
U. z 2007 roku, nr 70, poz. 473 z p6in. zm.) i uchwaly nr XXXV/355/09 Rady Miasta Marki
z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania
Problem6w Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2010 zarz'ldzam co
nast"puje~

§1

1. Ogiaszam otwarty konkurs ofert na realizacj" zadania publicznego z zakresu ochrony i
promocji zdrowia dotycz'lcego przeciwdziaiania alkoholizmowi i narkomanii - "Na wakacje
po usmiech - program profilaktyczno - terapeutyczny dla dzieci i miodziezy z rodzin
niewydolnych wychowawczo, dotkni"tych skutkami alkoholizmu i narkomanii realizowany
w trakcie wakacji."
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotycz'lcego
przeciwdziaiania alkoholizmowi i narkomanii nastqpi w formie wsparcia wykonania zadania
publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
3. Trese ogioszenia stanowi Zal'lcznik do niniejszego zarz'ldzenia.

§2
Termin skiadania ofert upiywa z dniem 21 maja 2010 roku.

§3
Informacj" 0 ogioszeniu konkursu publikuje si" poprzez jej zamieszczenie:
1) na stronie intemetowej Urz"du Miasta Marki,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej,
3) na tablicy ogioszeri w Urz"dzie Miasta Marki,
4) w prasie 0 zasi"gu lokalnym.

§4
Zarz'ldzenie wchodzi w Zycie z dniem podj"cia.
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Z.htcznik do Zarz'idzenia
Nr 0152/AlI /2010

Burmistrza Miast. Marki
z dnia 28 kwietnia 2010 ro

Burmistrz Miasta Marki
oglasza otwarty konkurs ofert na realizacjf zadania publicznego z zakresu ochrony
i promocji zdrowia dotyczllcego przeciwdzialania alkoholizmowi i narkomanii

na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 0 dzialalnosci pozytku publicznego
i 0 wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873, ze zm.), uchwaly Nr XXXV/356/20098 Rady
Miasta Marki z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie przyj"cia programu wsp61pracy Miasta
Marki w 2010 roku z organizacjami pozarz'tdowymi i podmiotami 0 kt6rych mowa wart. 3
ust. 3 ustawy roku 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie oraz ustawy z dnia 26
paidziernika 1982 roku 0 wychowaniu w trzeiwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz.
U. z 2007 roku, ill 70, poz. 473 z p6zn. zm.) i uchwaly ill XXXV/355/09 Rady Miasta Marki
z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi'\Zywania
Problem6w Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2010
I. Rodzaj i wysokosc srodk6w przeznaczonych na fmansowanie zadania:

l.Przewiduje si" zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji
zdrowia dotycz'tcego przeciwdzialania alkoholizmowi i narkomanii w fonnie wsparcia wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji :
"Na wakacje po usmiech - program profilaktyczno - terapeutyczny dla dzieci i
mlodzieZy z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniftych skutkami alkoholizmu i
narkomanii realizowany w trakcie wakacji."
2. Na realizacj" zadania w fonnie wsparcia przeznacza si" kwot,,: 60.000,- zl
3. W konkursie mog't uczestniczyc podmioty, kt6re maj't doswiadczenie w realizacji
program6w profilaktyczno-terapeutycznych prowadzonych w oparciu 0 wlasny program.
4. Kwota przeznaczona na realizacj" zadania moze ulec zmniejszeniu w przypadku
stwierdzenia, ze zadanie to mozna zrealizowac mniej szym kosztem, zlozone oferty nie
uzyskaj't akceptacji Burmistrza Miasta Marki lub zaistnieje koniecznosc zmniejszenia budzetu
Gminy w cz"sci przeznaczonej na realizacj" zadania z waznych przyczyn, niemozliwych do
przewidzenia w dniu ogloszenia konkursu.
II. Zasady przyznawania dotacji:

I. Post"powanie konkursowe odbywac si" b"dzie przy uwzgl"dnieniu zasad okreslonych w
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pom. zm.)
20 Burmistrz Miasta Marki przyznaje dotacje celowe na realizacj" ofert wylonionych w
otwartym konkursie poprzez zawarcie umowy.
3. Dofinansowanie zadania nie moze przekraczac 80% calkowitych koszt6w ich realizacji.
4. W ramach dotacji b"d't fmansowane wyl'tcznie koszty bezposrednio zwi'tzane z realizacj't
zadania:
I) koszty zakwaterowania i WYZywienia uczestnik6w wypoczynku,
2) wynagrodzenia realizator6w programu platne w celu realizacji zadania z przewidzianym
prawem narzutami,

3) koszty ubezpieczenia,
4) koszty administracyjne np. koszty telekomunikacyjne, zakup material6w biurowych,
obsluga ksi~gowa - umowa z osob:tprawnqJub fizycznq;
5) zakup uslug (transport, wycieczki/atrakcje),
6) koszty rzeczowe (zakup nagrod, biletow wst~pu, srodkow higienicznych i socjalnych,
material6w potrzebnych do realizacji programu).
5. Koszty, ktore nie mog:t bye poniesione z dotacji to m,in.: zakup srodkow trwalych, zakupy
i wydatki inwestycyjne, remonty i adaptacje pomieszczeri nie b~d:tcych wlasnosci:t Miasta
Marki, koszty wkladu kadrowego w postaci pracy wolontariuszy, koszty wkladu rzeczowego
(np. koszty wykorzystania wlasnego lub uzyczonego sprz~tu, amortyzacji , zuzycia),pokrycie
deficytu oraz refundacja kosztow zrealizowanych wczesni"j przedsi~wzitee, podatki z
wyl:tczeniem podatku dochodowego od os6b fizycznych (PDOF) oraz podatku od towaru i
uslug (VAT).
6. Dotacja na koszty administracyjne oraz koszty zakupu niezb~dnego sprz~tu nie moze
przekraczae 10% kwoty dotacji, na kazd:t z tych kategorii kosztow.
7. Warunkiem przyj~cia oferty jest prowadzenie caJorocznej, systematycznej pracy z dzieemi,
za ktor:t organizator nie pobiera oplat od uczestnikow (nie dotyczy skladek czIonkowskich).
8. Zadanie, 0 ktorego realizacj~ ubiega si~ oferent winno bye przedmiotem jego dzialalnosci
statutowej.
9. Dotowane z budzetu gminy mog:t bye tylko zadania realizowane na rzecz mieszkailcow
Miasta Marki
10. Zlozenie oferty nie jest r6wnoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w
okreslonej w ofercie wysokosci
11. Dopuszcza si~ mozliwose wybrania w drodze konkursu wi~cej niz jednej oferty, realizacji
tego samego zadania przez kilka podmiotow.
12. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokose
srodk6w przeznaczonych na wsparcie zadania, zastrzega si~ mozliwose zmniejszenia
wysokosci wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych srodkow. W takim
przypadku wnioskodawca moze przyj:te zmniejszenie zakresu rzeczowego, zmian~ kosztorysu
i harmonogramu zadania lub wycofae swoj:t ofert~.
13.Burmistrz Miasta Marki zastrzega sobie prawo do zmiany wysokosci srodkow pubIicznych
na realizacj~ zadail w trakcie trwania konkursu, a tme moze odm6wie podmiotowi
wyIonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania z nim umowy w przypadku, gdy
okaze si~ , ze: rzeczywisty zakres zadania znacz:tco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot
lub jego reprezentanci utracili zdolnose do czynnosci prawnych, zostaly ujawnione, nieznane
wczesniej, okolicznosci podwazaj:tce wiarygodnosc merytoryczn:tlub finansow:t oferenta.
III. Termin i warunki realizacji zadania.

L Zadanie winno bye realizowane w fonnie obozu lub kolonii na rzecz dzieci i mIodziezy
do lat 15 (ukoriczone w 2010 r,) b~d:tcych mieszkaricami miasta Marki z udzialem co
najmniej 25 % dzieci i mIodziezy z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkni~tych
skutkami alkoholizmu i narkomanii.
2. Zadanie winno bye wykonane w tenninie od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 20 lOr,
przy czym pocz:ttek realizacji zadania opisanego w ofercie powinien nast~powae po dacie
podpisania umowy (wydatki poniesione przed t:t dat:t nie b~d:t mogIy bye rozliczone).
3. Miejscem realizacji jest obszar Polski przy czyrn podmiot skladaj:tcy ofert~ okresla
dokladnie miejsce realizacji zadania.
4. Zasady organizowania programu:

1) uczestnikami programu powinny bye dzieci i mlodziez z rodzin niewydolnych
wychowawczo, dotkni~tych skutkami alkoholizmu i narkomanii,
2) organizator zobowi~any jest do dokonania naboru w/w uczestnik6w programu przy
udzia1e szkolnego pedagoga ( potwierdzenie na karcie kolonijnej 1ub 1iscie uczestnik6w) ,
3) dziecko moze uczestniczye w programie po uzyskaniu pisemnej zgody rodzic6w 1ub
opiekun6w,
4)) pobyt powinien bye nie kr6tszy niz 10 dni,
5) program powinien uwzg1~dniae g16wne zalozenia i ce1e wynikaj'tce z calorocznej pracy
oraz okres1ae spos6b dokumentowania przebiegu zaj"e i narz~dzia oceny ich skutecznosci,
6) organizator powinien zagwarantowae bezpieczny i wygodny transport uczestnik6w do
miejsca wypoczynku i z powrotem.
5. Organizatorzy wypoczynku s't zobowi~ani do realizacji zadania zgodnie z
obowi~j'tcymi przepisami, a w szczeg6lnosci zgodnie z:
1) rozporz'tdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 roku w sprawie
warunk6w jakie musza spelniac organizatorzy wypoczynku d1a dzieci i mlodziezy szko1nej a
takZe zasadjego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. nr 12 poz.67),
2) rozporz'tdzeniem Rady Ministr6w z dnia 6 maja 1997 roku w sprawie okres1enia
warunk6w bezpieczenstwa os6b przebywaj'tcych w g6rach, plywaj'tcych, kqpi'tcych si~ i
uprawiaj'tcych sporty wodne (Dz. U. z 1997 r. nr 57 poz. 358),
3) ustaw't z dnia 26 pazdziernika 1982 r. 0 wychowaniu w trzeiwosci i przeciwdzialaniu
alkoho1izmowi (Dz. U. z 2007 roku, nr 70, poz. 473 z p6in. zm.),
6. Podpislli'1ie umowy nastqpi po przedstawieniu przez organizatora listy dzieci (imi" i
nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania).
7. Szczeg610we i ostateczne warunki realizacji, fmansowania i roz1iczenia zadania b"d't
kazdorazowo okres1ane w umowie.
8. Zadanie winno bye zrea1izowane z najwyzsz~. starannosci'l, zgodnie z zawart't umow" oraz
z obowi~j'tcymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
9. Podmiot skladaj'tcy ofert" na realizacje zadania, powinien posiadae niezb"dne
doswiadczenie w organizacji tego typu zadaii, zasoby osobowe oraz zasoby rzeczowe w
postaci bazy materia1no - technicznej lub dost~pu do takiej bazy, zapewniaj"ce wykonanie
zadania.
10. Oferenci, kt6rzy nie maj't mozliwosci samodzie1nej rea1izacji zadania powinni podae w
ofercie informacje na ten temat i zal'tczye do oferty dokumenty potwierdzaj"ce mozliwose
wykonania tego zadania we wsp6lpracy ze wskazanym w ofercie podmiotem (osob'tfizyczn't
1ub prawnq) np. umow~ przyrzeczenia zawarcia umowy 0 wykonanie cz"sci zadania.

IV. Termin i warunki sldadania ofert, wymagane dokumenty
1. Termin skladania ofert wyznacza site do dnia: 21 maja 2010 r. do godz.12.00.
2. Oferty naleZy skladae w Kance1arii Urz"du Miasta Marki (pok. nr 6) AI. 1. Pilsudskiego 95
w godzinach: 8.00 - 16.00 lub za posrednictwem poczty na adres: Urz'td Miasta Marki,
AI. J. Pilsudskiego 95, 05 - 270 Marki. 0 zachowaniu terminu decyduje data wplywu oferty.
3. Oferty naleZy skladae w zamkni"tej kopercie, koperta powinna bye opisana nast"puj'tco:
nazwa i adres podmiotu oraz nazwa zadania okres1onego w konkursie.
4. Oferty nalezy skladae na formu1arzu zgodnym z zal'tcznikiem nr 1 do rozporz"dzenia
Ministra Pracy i Po1ityki Spolecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty
realizacji zadania pub1icznego, ramowego wzoru umowy 0 wykonanie zadania publicznego i
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. nr 264, poz. 2207).
5. Oferta nie zlozona we wskazanym terminie 1ub taka, kt6ra wplynie poczt" po terminie, nie
b"dzie obj"ta procedur" konkursow't.

6. Do wype!nionego czytelnie formularza oferty, 0 kto"ym mowa w dziale IV pkt.4,
podpisanego przez osoby upowaznione do skladania oswiadczen woli, zgodnie z zapisem w
statucie, nalezy obowi'lZkowo dohtczyc:
a) aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wyciqg z ewidencji lub inne
dokumenty potwierdzaj'lce status prawny oferenta i umocowanie osob go reprezentuj'lcych,
wazny 6 miesit;cy od daty wystawienia, z wyj'ltki(:m organizacji pozarz'ldowych
wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24.IV.2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i
o wolontariacie, ktore skladaj'l, potwierdzony za zgodnosc z oryginalem, dekret 0 powolaniu
na proboszcza lub inn'l funkcjt; upowazniaj'lcy do skladania oswiadczen woli;
b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wynik6w lub rachunek zyskow i
strat, informacja dodatkowa) skladane do wewnt;trznych organow nadzoruj'lcych ( zgodnie z
art. 45 ust.2 i art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994r. 0 raclmnkowosci - Dz. U. z 2009 r Nr
152 poz. 1223 ze zmianami, w rozumieniu ostatniego roleu bud;:etowego albo minionego
okresu, za okres od dnia rejestracji do dnia zlozenia oferty, w przypadku krotszej dzialalnosci;
obowi'lZek zlozenia sprawozdan nie dotyczy organizacji pozarz'ldowych wymienionych w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24.IV.2003r 0 dzialalnosci pozytku pllblicznego i 0 wolontariacie (Zal.
Nr I) oraz tych , ktore S'l nowo zarejestrowane i nie prowadzily dzialalnosci w roku
poprzednim - te organizacje doI'lczaj'l oswiadczenie 0 tresci w brzmieniu (Zal. Nr
2);
c) kopit; statutu organizacji/ kopit; aktnalnego dokumertu okrdlaj'lcego cel i zadania
podmiotu;
d) oswiadczenia: 0 terminowym rozliczaniu sit; z dotychczas otrzymywanych dotacji od
Gminy;
e) oswiadczenie 0 nie zaleganiu z platnosciami na r:~ecz Gminy lub jej jednostek
organizacyjnych;
f) oswiadczenie 0 tyro, ze oferent nie jest wykluczony z pnwa 0 lIbiegania sit; 0 dotacjt; ze
srodkow, publicznych zgodnie z art. 145 ust. 6 w zwi'lzku z art. 190 ustawy 0 finansach
publicznych ( ZaI. Nr 3);
g) oswiadczenie 0 nie prowadzeniu odplatnej dzialalnosci pozytku publicznego i dzialalnosci
gospodarczej (ZaI. Nr 4).
h) pelnomocnictwa lub upowaznienia Zarz'ldu Glownego wydane dla osob z oddzialow
terenowych nie posiadaj'lcych osobowosci prawnej;
i) inne nieobowi'lzkowe jak: rekomendacje, opinie i inne mog'lce miee znaczenie przy ocenie
projektu. itp.;
7. Wszystkie kopie zlozonych dokumentow musz'l bye poswiadczone za zgodnose
z oryginalem przez osoby upowaznione do skladania oswiadczen woli, zgodnie z zapisem w
statucie.
9. Oferty Wfaz z zal'lcznikami zlozone na innych drukach, niekompletne, nieczytelne lub
podpisane przez osoby nieuprawnione zostan'lodrzuc,)ne z przyczyn formalnych.

V. Zasady, tryb i kryteria wyborn ofert.
l.Ostateczne rozstrzygnit;cie konkursu nast'l]Ji do dnia 10 czerwca 2010 roku. Mozliwe jest
dokonywanie rozstrzygnit;c w kilku etapach.
2. Wszystkie oferty programowe zlozone zgodnie z przepislmi zawartymi w rozdziale nr IV
zostan'locenione pod wzglt;dem formalnym i merytorycznym.
3. Oceny merytorycznej ofer! dokona Komisja konkursowa, ktorej sklad powola Burmistrz
w drodze zarz'ldzenia.
4. Komisja konkursowa opiniuj'lc oferty bt;dzie kierowak sit; ni7£j podanymi kryteriami
oceny:

Kryterium oceuy
Proponowane dzialania:
skala, adekwatnose do problemu i potrzeb adresat6w, planovrane metody,
realnose wykonania
Planowane rezultaty:
Realnose, adekwatnose do planowanych dzialaii 1 koszt6w, trwalose,
oddzialywanie spoleczne, kwalifikacje os6b
Kosztorys:
Adekwatnose proponowanych koszt6w do planowanych dzialaii,
zasadnose przyj~tych stawek jednostkowych w odniesieniu do srednich
cen rynkowych, poprawnose rachunkowa, niefinansowy i finansowy
wklad wlasny wnioskodawcy
Posiadane doswiadczenie niezb~dne do realizacji zadania:
Wsp6lpraca z lokalnym samorzqdem oraz instytucjami - ewentualne
opinie, rekomendacje, rzetelnose i terminowose realizacji zadaii
Liczba punktow ogOlem

Maksymalna
ocena punktowa
40

20

35

5
100

5. Komisja konkursowa moze uzaleznie rozpatrzenie oferty od zlozenia, w okreslonym przez
siebie terminie, dodatkowych informacji dost~pnych podmiotowi.
6. Konkurs umarza si~, jesli post~powanie konkursowe nie 20stanie zakoiiczone wylonieniem
oferty.
7. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta Marki, kt6ry cokonuj<e wyborn ofert najlepiej
shIzqcych realizacj i zadania.
8. Rozstrzygni~cie konkursu podaje si~ do publicznej wiaclomosci na stronie internetowej i
tablicy ogloszeii Urz~du Miasta Marki. Ponadto oferenci z'Jstanq powiadomieni pisemnie 0
przyj~ciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu.
9. ad ogloszenia Burmistrza 0 wynikach konkursu ofert i udzieleniu dotacji nie rna
zastosowania tryb odwolawczy.
VI. Informacja 0 wspieraniu przez Miasto Marki zadan Ilublicznych z zakresu ochrony
i promocji zdrowia dotyczllcego przeciwdzialania alkoholizmowi i narkomanii w roku
poprzednim
W 2009 roku Miasto Marki udzielilo dotacji organizacjom pozarzqdowym w wysokosci
47.950,00 zl (slownie zlotych: czterdziesci siedem tysi~cy d2iewi~eset pi~edziesiqt).
VII. Postanowienia koncowe.1
1.Burmistrz Miasta Marki zastrzega sobie prawo odwolania konkursu bez podania przyczyny.
2. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisanil umo",y przez Burmistrza
Miasta Marki z przyczyn opisanych wyzej, zarezerwowane srodki mogq bye przeznaczone na
ogloszenie nowego konkursu lub na realizacj~ zadania w innr:j formie.
3. Wyloniony podmiot jest zobowiqzany pod rygorem rozwiqzania umowy zamieszczae we
wszystkich drukach zwiqzanych z realizacjq zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach,
komunikatach itp.), a takze w ogloszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsor6w, itp.,
informacji 0 tym, iz zadanie jest dotowane przez Samorzqd Miasta Marki. Informacje takie
winny bye r6wniez podawane do publicznej wiadomosci w trakcie realizacji zadania.
4. Do konkursu nie b~dq dopuszczone oferty nie wykazuj~,ce udzialu srodk6w wlasnych w
realizacj i zadania.
5. Dotowany podmiot, kt6ry otrzyma dotacj~ z budzetu Mia~.ta jest zobowiqzany do
dostarczenia na wezwanie wlasciwej kom6rki organizacyjnej Urz~du Miasta Marki

oryginal6w dokument6w (faktur, rachunk6w) oraz dokumentacji, 0 kt6rej mowa wyzej, celem
kontroli prawidlowosci wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia wlasciwej
dokumentacji z niilzwiqzanej. Kontrola, 0 kt6rej mowa wyzej, nie ogranicza prawa Gminy do
kontroli cafosci realizowanego zadania pod wzgl"dem finansowym i merytorycznym.
6. Podstawil roszczen finansowych w stosunku do Gminy moze bye wyl'tcznie zawarta
umowa.
7. Oddzialy terenowe nie posiadaj'tce osobowosci prawnej nie mogil samodzielnie ubiegae si"
o dotacj". W takiej sytuacji mogil zlozye ofert" za posrednictwem zarzildu gl6wnego lub
oddzialu posiadaj'tcego osobowose prawn't, natomiast w ofercie powinien bye wskazany
oddzial upowazniony do bezposredniego wykonania zadania.
8. Szczeg6lowe informacje dotyczilce otwartego konkursu ofert moma uzyskae w Urz"dzie
Miasta Marki u Pelnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych,
tel. kont.: 0-22 781 1003 wew. 127 oraz na stronie intemetowej www.marki.pl
i Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.marki.pl

Zahlcznik nr 1 do oferty
o otwartym konkursie ofert

Marki, daia

.

piecz'ltka oferenta (nazwa i adres)

OSWIADCZENIE DLA PODMIOTOW KOSCIELNYCH 0 BRAKU KONIECZNOSCI
SPORZJ\DZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Niniejszym, oswiadczam, :i:e

.

nazwa i adres koscielnej osoby prawnej

nie jest organizacj'lPo:i:ytku publicznego oraz nie prowadzi dzialalnosci gospodarczej, w zwi'lzku z
czym, na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 0 gwarancjach wolnosci sumienia i
wyznania (Dz. U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965 ze zm.) i art. 17 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 15 Iutego
1992 r. 0 podatku dochodowym od os6b prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z p6Zn. zm.)
nie rna obowi'lzku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w
konsekwencji sporz'ldzania sprawozdail finansowych.

pieczC\;tka i czytelny podpis
osoby skladaj'lcej oswiadczenie,

Zahtcznik nr 2 do oferty
o otwartym konkursie ofert

Marki, dnia

piecz~c

..

oferenta

OSWIADCZENIE 0 NIE PROWADZENIU DZIALALNOSCI

W imieniu Organizacji
oswiadczam/my, ze w roku

.
nie prowadzilismy dziablnosci, dlatego nie mozemy zlozyc

sprawozdania merytorycznego i finansowego

imiona i nazwlska Ofaz podpis(y) os6b uprawionych do rep::ezentowania oferenta

Zahtcznik ill 3 do oferty
o otwartym konkursie
Marki, dnia

.

piecz!ttka organizacji

OSWIADCZENIE OFERENTA
W zwi!tzku z ubieganiem

w okresie od

si~ 0

do

wsparcie zadania publicznego pod nazw'l

, ze srodk6w Miasta Marki

realizowanego przez nasz!t organizacj~, skladamy nast~puj!tce oswiadczenie:

Nizej podpisane osoby, posiadqj!tce prawo do skladania osw.adczen woli oswiadczaj'l,
ze ww. organizacja:
I. nie posiada/posiada zaleglosci podatkowych, zaleglosci z tytulu uzytkowania
wieczystego lub dzierzawy gruntu, zaleglosci z tytulu nqjmu Iub bezumownego
zajmowania lokalu uzytkowego i innych - wobec Miasta Marki i jej jednostek
organizacyjnych,
2. korzystata/nie korzystata ze srodk6w finansowych Miasta Marki w ci<tgu ostatnich 3
lat i wywillzatalnie wywillZata si~ z um6w na wykonanie zadania publicznego,
3. nie jest/jest wyklnczona z prawa otrzymania dotacji ze srodk6w publicznych zgodnie
z art. 145 ust. 6 w zwi!tzku z art. 190 ustawy 0 finansach publicznych.
Osoby skladaj!tce oswiadczenie:

podpis i piecz~6 organizacji

Zal1lcznik ill 4 do oferty
o otwartym konkursie ofert

Marki, clnia

.

( piecz~c oferenta)

Oswiadczenie
Oswiadczamy, iz zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci
pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z p6zn. zm.) me prowadzimy
odplatnej dzialalnosci pozytku publicznego i dzialalnosci go spodarczej w odniesieniu do tego
samego przedmiotu dzialalnosci statutowej.

(podpisy os6b upowaznion:/ch do skladania oswiadczeri
waH w imieniu oferl~nta)

