
Zarządzenie Nr 59/2012 

Wójta Gminy Stare Babice 
z dnia 12 lipca 2012 r. 

zmieniające Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
Gminy Stare Babice z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały XII/91/11 Rady Gminy Stare 
Babice z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie programu współpracy Gminy Stare Babice z organizacjami 
pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012 zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
W załączniku do Zarządzenia Nr 58/2012 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wprowadzam następujące zmiany: 
1) Treść rozdz. III Zasady przyznawania dotacji pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 

 „Oferty mogą składać kluby sportowe realizujące szkolenie sportowe  
w piłce noŜnej na obiektach sportowych zlokalizowanych na terenie gminy Stare Babice, w kategorii 
wiekowej: senior uczestniczące w rozgrywkach prowadzonych przez Mazowiecki Związek Piłki NoŜnej”.  
 

2) Treść rozdz. III Zasady przyznawania dotacji pkt. 5 otrzymuje brzmienie: 
 „Oferent składający ofertę na realizację wybranego zadania musi mieć niezbędne doświadczenie 
w organizacji tego typu zadań, odpowiednią kadrę, tj. trenerów i instruktorów posiadających licencje 
trenera, instruktora lub inne dokumenty uprawniające do prowadzenia zajęć w zakresie piłki noŜnej 
(odpowiednie dla danej ligi, klasy, w której rozgrywkach uczestniczy klub) oraz zasoby rzeczowe 
w postaci bazy technicznej zlokalizowanej na terenie gminy Stare Babice zapewniające wykonanie 
zadania lub dostęp do takiej bazy.” 
 

3) Treść rozdz. IV Opis sposobu przygotowania oferty pkt. 4 otrzymuje brzmienie: 
 „Załączniki do oferty:  
1) kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi 

być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezaleŜnie od tego, kiedy został wydany); 
2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji Oferenta niŜ wynikający z Krajowego Rejestru 

Sądowego oraz w przypadku Oferentów składających ofertę wspólną – dokument potwierdzający 
upowaŜnienie do działania w imieniu Oferenta (-ów) – pełnomocnictwo; 

3) kopia licencji wystawionej dla Oferenta uprawniającej do udziału w rozgrywkach MZPN; 
4) kopia kart zgłoszenia zawodników do udziału w rozgrywkach MZPN; 
5) kopia licencji trenera, instruktora lub inne dokumenty uprawniające do prowadzenia zajęć w zakresie 

piłki noŜnej;  
6) kopia statutu; 
7) dokument potwierdzający posiadanie zasobów rzeczowych w postaci bazy technicznej 

zlokalizowanej na terenie gminy Stare Babice zapewniających wykonanie zadania lub dostęp do 
takiej bazy.” 

Załączniki do oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Oferenta 
za zgodność z oryginałem kopii.  
Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty 
musi być potwierdzona przez osobę podpisującą ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego 
status prawny Oferenta lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 
W przypadku, gdy złoŜona przez Oferenta kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła 
uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, Organizator konkursu zaŜąda przedstawienia 
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.” 
 

4) Treść rozdz. V Termin i miejsce składania ofert pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 
„Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice z siedzibą w Starych Babicach (05-082) 
przy ul. Rynek 32 w pokoju nr 18 – Sekretariat w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 sierpnia 2012 r. 
do godziny 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 sierpnia 2012 r. o godzinie 1005 w Sali Konferencyjnej 
Urzędu Gminy Stare Babice w budynku przy ul. Rynek 32.” 
 

5) Treść rozdz. VI Tryb i kryteria wyboru oferty pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 
 „Wójt Gminy najpóźniej do dnia, w którym upływa termin składania ofert powoła Komisję konkursową 
opiniującą złoŜone oferty na zadanie będące przedmiotem niniejszego konkursu.” 
 



6) Treść rozdz. VI Tryb i kryteria wyboru oferty pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 
 „Wynik wyboru ogłoszony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy 
Stare Babice oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Babice w terminie nie później niŜ 30 dni 
od daty złoŜenia ofert.” 
 

7) Treść rozdz. VI Tryb i kryteria wyboru oferty pkt. 10 otrzymuje brzmienie: 
 „Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.” 
 

§ 2 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Zamówień Publicznych. 

 
§ 3 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 


