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Konkurs Ofert nr 1/2021/SZKG/ZSSJP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert 

Działając na podstawie §22 Statutu Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego 

Komenda Główna 

ogłasza konkurs ofert na realizację zadań w formie wsparcia w zakresie organizacji 

Wieczernic Patriotycznych okazji Święta Niepodległości, nawiązujących 

do przedwojennych tradycji Związku Strzeleckiego, w obchodzeniu świąt państwowych i 

narodowych, realizowanych w dniu 10.11.2021r. 

 

1. Celem konkursu jest realizacja zadań ukierunkowanych m.in. na: 

1) upamiętnienie wydarzeń historycznych związanych z odzyskaniem przez Polskę 

niepodległości; 

2) kształtowanie postaw patriotycznych, promowanie idei suwerenności narodu; 

3) pogłębianie i utrwalanie wiedzy historycznej wśród społeczeństwa, ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i młodzieży, na temat walki Polaków o Niepodległość oraz 

historii i tradycji Związku Strzeleckiego. 

2. Zadania konkursowe powinny obejmować m.in.:  

1) realizację programów o charakterze patriotyczno-kulturalnym, w tym m.in. organizację 

pikników, wieczornic, rekonstrukcji historycznych itp.; 

2) realizację programów o charakterze patriotyczno-edukacyjnym dotyczących 

upamiętnienia dokonań ludności cywilnej i żołnierzy walczących o wolność 

i niepodległość Polski, w tym np., „żywych lekcji historii” – spotkań młodzieży z 

kombatantami, wybitnymi historykami, w szczególności w miejscach bezpośrednio 

związanych z walkami o niepodległość Polski; 

3) działania promujące pamięć o wydarzeniu historycznym; 

4) przygotowanie i przeprowadzenie konkursów dla członków Związku z wiedzy na temat 

odzyskania niepodległości. 

 

3. Warunki realizacji zadania: 

1) w ofercie (syntetyczny opis zadania) należy szczegółowo opisać sposób realizacji 

zadania, w tym: 

ZATWIERDZAM 

Komendant 

st. insp. ZS Marek Matuła 
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a) wskazać potrzeby realizacji zadania i zakresy planowanych do realizacji 

przedsięwzięć, określić cel zadania,  

b) planowaną liczbę uczestników, miejsce/miejsca realizacji zadania, 

c) przeprowadzić analizę ryzyka związanego z planowanymi działaniami, 

przedsięwzięciami; 

2) w przypadku, kiedy Oferent planuje zlecić wykonanie określonej części zadania innemu 

podmiotowi, zobowiązany jest do wskazania w harmonogramie zakresu działania 

realizowanego przez podmiot niebędący stroną umowy;  

3) Oferent jest zobowiązany zapewnić wkład własny finansowy lub niefinansowy (osobowy 

i/lub rzeczowy, tj. praca wolontariuszy lub narzędzi), w wysokości minimum 10% 

planowanej kwoty dotacji; 

4) niespełnienie warunku, o którym mowa w ppkt. 3, powodować może odrzucenie oferty z 

przyczyn formalnych; 

5) Oferent jest zobowiązany do złożenia w ofercie deklaracji o odpłatnym lub nieodpłatnym 

wykonaniu zadania publicznego oraz oświadczeń; 

6) suma kosztów administracyjnych związanych z realizacją zadania nie może przekroczyć 

20% planowanej kwoty dotacji; 

7) zadanie zostanie uznane za zrealizowane, jeżeli rezultaty zadania zostaną osiągnięte 

na poziomie minimum 80%; 

8) pozostałe warunki realizacji zadania zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego 

ogłoszenia, tj. „Regulamin Konkursu Ofert nr 1/2021/SZKG/ZSSJP” który stanowi 

integralną część ogłoszenia. 

 

 

4. Oferenci ubiegający się o realizację zadania muszą: 

1) posiadać doświadczenie w realizacji zadań o charakterze edukacyjnym, patriotycznym; 

2) dysponować potencjałem osobowym i rzeczowym niezbędnym do realizacji zadania; 

3) prowadzić ciągłą i nieprzerwaną działalność w danym zakresie; 

4) pozostawać jednostkami organizacyjnymi Związku nieprzerwanie przez okres min. 2 lat 

poprzedzających ogłoszenie konkursu ofert; 

 

5. Termin realizacji zadań to 10 listopada 2021 r. 

6. Oferty, których termin realizacji zadań nie będzie mieścił się w terminie wskazanym 

w pkt. 5 niniejszego ogłoszenia mogą zostać odrzucone z przyczyn formalnych. 

7. Na realizację zadań zaplanowano kwotę w wysokości  

do 50 000,00 zł. 

8. Oferty należy składać do dnia 20 października 2021 r. 

9. Oferty przesłane po terminie wskazanym w pkt. 9 niniejszego ogłoszenia, mogą zostać 

odrzucone z przyczyn formalnych. 

10. Oferty należy składać wyłącznie na obowiązujących drukach, które stanowią załącznik 

do ogłoszenia. Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. 
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11. Oferty przesłane na drukach innych niż wskazane w pkt. 10 niniejszego ogłoszenia mogą 

zostać odrzucone z przyczyn formalnych. 

12. Oferenci zobowiązani są do wypełnienia wszystkich pól w druku oferty realizacji zadania 

publicznego, w tym tabelę pn. Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji 

zadania publicznego, z określeniem wskaźnika rezultatu, sposobu jego monitorowania oraz 

wskazaniem źródła danych o osiągnieciu rezultatu. 

13. Termin dokonania oceny formalnej ofert - do dnia 22 października 2021 r. 

Wykaz oferentów, których oferty zawierają uchybienia formalne i błędy formalne wraz ze 

wskazaniem uchybień oraz błędów zostanie opublikowany na stronie www.kgstrzelec.pl 

Oferenci, u których w złożonych ofertach, stwierdzono uchybienia formalne w terminie 

3 dni od dnia opublikowania wykazu na stronie internetowej, mają prawo do usunięcia 

stwierdzonych uchybień (decyduje data wpływu zgodnie z regulaminem). Niezłożenie 

stosownych uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących uchybień formalnych we wskazanym 

terminie, a także złożenie uzupełnień lub wyjaśnień z nieusuniętymi uchybieniami 

formalnymi, powodować będzie odrzucenie oferty z przyczyn formalnych, co spowoduje, 

iż oferta nie będzie podlegała ocenie merytorycznej. 

Oferty, w których stwierdzono błędy formalne, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych 

i nie będą podlegały ocenie merytorycznej. 

 

14. Termin dokonania oceny merytorycznej ofert - do dnia 25 października 2021 r. 

Szczegółowa informacja dotycząca oceny formalnej i merytorycznej zawarta jest 

w Regulaminie Konkursu Ofert nr 1/2021/SZKG/ZSSJP, który stanowi integralną część 

ogłoszenia. 

15. Podpisy pod ofertą składają wyłącznie osoby upoważnione do składania oświadczeń w 

imieniu swoich jednostek organizacyjnych. W przypadku braku pieczęci imiennych, ofertę 

należy podpisać czytelnie (pełnym imieniem i nazwiskiem). 

16. W ramach konkursu ofertę składa wyłącznie jeden oferent, co nie wyklucza realizacji 

zadania wspólnie lub na rzecz innej jednostki organizacyjnej Związku Strzeleckiego 

„Strzelec” Józefa Piłsudskiego. 

17. W ramach niniejszego konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie 2 (dwie) 

oferty. W przypadku gdy Oferent złożył oferty w liczbie przekraczającej dopuszczalny 

limit jest zobowiązany wskazać, którą ofertę/oferty wycofuje z konkursu. 

18. Biorąc pod uwagę ryzyka i zagrożenia dotyczące sytuacji epidemicznej związanej 

z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 oraz wynikającymi z tego faktu 

ograniczeniami, realizacja działań opisanych w ramach oferty zgłoszonej do udziału 

w Konkursie Ofert nr 1/2021/SZKG/ZSSJP, musi uwzględniać spełnienie wszelkich 

aktualnych wymagań związanych z bieżącą sytuacją epidemiczną, zgodnie z 

obowiązującymi i systematycznie aktualizowanymi przepisami o ograniczeniach, 

nakazach i zakazach określonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce. 

19. Oferty należy przesyłać na adres sztab@kgstrzelec.pl  

Oryginały w wersji papierowej należy przesyłać na adres: 

 

http://www.kgstrzelec.pl/
mailto:sztab@kgstrzelec.pl
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Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego 

Komenda Główna 

ul. Jagiellońska 6, 35-025 Rzeszów 

20. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłyną na podany adres mailowy 

do dnia 20 października 2021 r., do godziny 23:59. 

21. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu na adres mailowy lub dostarczenia do 

kancelarii Związku. 

22. Oferty zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję 

powołaną przez Komendę Główną. Ocenie merytorycznej poddane zostaną Oferty 

spełniające wymagania formalne zgodne z Ogłoszeniem Otwartego Konkursu Ofert. 

23. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert objętych konkursem określone są 

w Regulaminie Konkursu Ofert nr 1/2021/SZKG/ZSSJP. 

24. Wyniki Konkursu Ofert zostaną zamieszczone na stronie www.kgstrzelec.pl  

25. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie. 

26. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji 

lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. 

27. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy o realizację zadania między 

Związkiem a ubiegającą się jednostką organizacyjną. 

28. Termin oraz szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować 

będzie umowa o wsparcie realizacji zadania. 

29. Dodatkowe informacje można uzyskać w Komendzie Głównej. Adres e-mail do zapytań: 

sztab@kgstrzelec.pl  

30. Informacja ogólna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Związek 

Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, w związku z realizacją zadań. 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Panią/Pana, że: 

1) administratorem danych osobowych jest Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa 

Piłsudskiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Jagiellońskiej 6, 35-025; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować 

poprzez pocztę elektroniczną na adres: zs.strzelec.jp@kgstrzelec.pl  

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku 

prawnego) w związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.); 

4) dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 

administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 

5) dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej; 

6) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: 

− dostępu do danych osobowych, 

http://www.kgstrzelec.pl/
mailto:s
mailto:zs.strzelec.jp@kgstrzelec.pl
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− żądania ich sprostowania, 

− ograniczenia przetwarzania, w przypadkach wymienionych w RODO. 

 

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do 

przenoszenia danych, usunięcia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu. 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2). 

Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym 

zrealizowanie zadania, co wynika w szczególności z przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Oznacza to, że podanie danych osobowych jest konieczne dla rozpatrzenia sprawy. 

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani do profilowania. 

Załączniki: 

1) Regulamin Konkursu Ofert nr 1/2021/SZKG/ZSSJP. 

2) Wzór oferty realizacji zadania publicznego. 

3) Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego. 

4) Wzór karty oceny oferty. 
 

 

 


