ZATWIERDZAM

SEKRETARZ STANU
w MINISTERSTWIE OBRONY NARODOWEJ
Czesław MROCZEK

Otwarty Konkurs Ofert
na realizację zadań publicznych zlecanych przez Ministra Obrony Narodowej
w 2013 roku

Działając na podstawie art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych.

Powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie:
I.

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
1.

Święto Kawalerii Polskiej
1) Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 60 000,00 zł.
2) W 2012 roku na powyższe zadanie wydatkowano środki w wysokości 60 000,00 zł.
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte zostały w załączniku do niniejszego
Otwartego Konkursu Ofert.
4) Termin realizacji zadania: 1.07 - 10.09.2013 r.
5) Oferty należy składać: do dnia 14.01.2013 r.
6) Termin dokonania wyboru ofert: do dnia 25.02.2013 r.
7) Warunki realizacji zadania:
- miejsce wykonania zadania: Warszawa;
- zadanie obejmuje przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych (plakaty,
ulotki, zaproszenia, promocja w mediach), zapewnienie poczęstunku żołnierskiego,
przygotowanie

konkursów

związanych

z

kawalerią,

wystaw,

ekspozycji

oraz zorganizowanie przemarszu pododdziałów konnych kultywujących tradycje
kawaleryjskie. Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne warunki
i doświadczenie w realizacji imprez masowych (10 tys. osób), umiejętność realizacji
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przedsięwzięć

mających

charakter

kulturalno-rekreacyjny

oraz

doświadczenie

we współpracy z grupami rekonstrukcyjnymi.
8) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie.
9) Informacje dodatkowe można uzyskać w Dowództwie Garnizonu Warszawa,
tel. 22 68 79 139.

2.

Publikacja „Jednostki Kawaleryjskie II Rzeczypospolitej Polskiej”
1) Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 50 000,00 zł.
2) W 2012 r. zadanie nie było zlecane.
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte zostały w załączniku do niniejszego
Otwartego Konkursu Ofert.
4) Termin realizacji zadania: 08.04 - 10.09.2013 r.
5) Oferty należy składać: do dnia 14.01.2013 r.
6) Termin dokonania wyboru ofert: do dnia 25.02.2013 r.
7) Warunki realizacji zadania:
- miejsce wykonania zadania: na terenie Polski;
- zadanie obejmuje opracowanie i wydanie publikacji prezentującej współczesne
jednostki

wojskowe

kultywujące

tradycje

kawaleryjskie,

odznaki

pamiątkowe,

rozpoznawcze oraz identyfikacyjne jednostek wojskowych Publikacja powinna zostać
wydana w nakładzie 600 egz.; objętość ok. 90 str.; oprawa twarda; format: 16,5 cm
na 24 cm. Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać doświadczenie w zakresie
wydawania publikacji.
8) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania zostaną określone w umowie.
9) Informacje dodatkowe można uzyskać w Dowództwie Garnizonu Warszawa,
tel. 22 68 79 139.

3.

Konkurs kawaleryjski „Mistrzostwa Polski Militarii”
1) Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 50 000,00 zł.
2) W 2012 r. zadanie nie było zlecane.
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte zostały w załączniku do niniejszego
Otwartego Konkursu Ofert.
4) Termin realizacji zadania: 03.06. – 16.09.2013 r.
5) Oferty należy składać: do dnia 14.01.2013 r.
6) Termin dokonania wyboru ofert: do dnia 25.02.2013 r.
7) Warunki realizacji zadania:
- miejsce wykonania zadania: Warszawa;
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- zadanie obejmuje przeprowadzenie konkursu kawaleryjskiego; opracowanie
materiałów informacyjno-promocyjnych (plakaty, ulotki, promocja w mediach);
przygotowanie pokazów, ekspozycji oraz wystaw; zapewnienie zakwaterowania
i wyżywienia dla stowarzyszeń kawaleryjskich oraz pokrycie kosztów transportu koni.
Podmiot

realizujący

w przeprowadzaniu
umiejętność

zadanie

powinien

imprez masowych

realizacji

przedsięwzięć

posiadać

niezbędne

doświadczenie

zawodów sportowo–obronnych;

m.

in.

o

charakterze

kulturalno-rekreacyjnym

oraz doświadczenie we współpracy z grupami rekonstrukcyjnymi.
8) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie.
9) Informacje dodatkowe można uzyskać w Dowództwie Garnizonu Warszawa,
tel. 22 68 79 139.

4.

XVIII Ogólnopolski Konkurs Historyczny
„Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”
1) Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 130 000,00 zł.
2) W 2012 roku na powyższe zadanie wydatkowano środki w wysokości 140 000,00 zł.
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte zostały w załączniku do niniejszego
Otwartego Konkursu Ofert.
4) Termin realizacji zadania: 20.03 - 27.12.2013 r.
5) Oferty należy składać: do dnia 14.01.2013 r.
6) Termin dokonania wyboru ofert: do dnia 25.02.2013 r.
7) Warunki realizacji zadania:
- miejsce wykonania: na terenie Polski;
- zadanie obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu historycznego
o zasięgu

ogólnopolskim

dla

uczniów

szkół

podstawowych,

gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych z zakresu historii powszechnej oraz dziejów oręża polskiego
od

X

do

XX

wieku.,

obsługa

strony

internetowej

konkursu,

zapewnienie

zakwaterowania, wyżywienia jak również transportu dla uczestników finału. Podmiot
realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne doświadczenie w realizacji
przedsięwzięć podobnego rodzaju.
8) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie.
9) Informacje dodatkowe można uzyskać w Departamencie Wychowania i Promocji
Obronności MON, tel. 22 68 40 175 lub 22 68 40 142.
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II. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
1. Przygotowanie Reprezentacji Wojska Polskiego do VI Światowych
Igrzysk Sportowych Korea 2015 w zakresie sportu wyczynowego
1) Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 1 800 000,00 zł.
2) W 2012 r. zadanie nie było zlecane.
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte zostały w załączniku do niniejszego
Otwartego Konkursu Ofert.
4) Termin realizacji zadania: 01.04 - 27.12.2013 r.
5) Oferty należy składać do dnia: 14.01.2013 r.
6) Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 25.02.2013 r.
7) Warunki realizacji zadania:
-

miejsce wykonania zadania: na terenie Polski;

-

zadanie obejmuje przygotowanie reprezentacji Wojska Polskiego do udziału
w igrzyskach sportowych w niżej wymienionych dyscyplinach sportu wyczynowego:
 biegi przełajowe,
 taekwondo,
 pięciobój morski,
 pięciobój wojskowy,
 strzelanie z broni długiej,
 strzelanie z broni krótkiej,
 bieg na orientację,
 spadochroniarstwo,
 judo, lekkoatletyka,
 pięciobój nowoczesny,
 żeglarstwo,
 zapasy (styl klasyczny),
 zapasy (styl wolny)
 triathlon.

Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne doświadczenie w realizacji
zadań

o

podobnym

o udokumentowanych

charakterze
kwalifikacjach

w

tym:

sportowych,

kadrę
bazę

specjalistów
lokalową

i

(trenerów)
materiałowo

techniczną umożliwiającą realizację zadania.
8) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie.
9) Informacje dodatkowe można uzyskać w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego,
tel. 22 68 70 712.
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2. Udział Reprezentacji Wojska Polskiego w biathlonie podczas II Zimowych
Igrzysk Sportowych CISM
1) Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 40 000,00 zł.
2) W 2012 r. na ww. zadanie wydatkowano środki w wysokości 31 650,00 zł.
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte zostały w załączniku do niniejszego
Otwartego Konkursu Ofert.
4) Termin realizacji zadania: 15.03 - 30.04.2013 r.
5) Oferty należy składać do dnia: 14.01.2013 r.
6) Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 25.02.2013 r.
7) Warunki realizacji zadania:
- miejsce realizacji zadania: na terenie Francji;
- zadanie polega przygotowaniu udziału reprezentacji Wojska Polskiego w biathlonie
podczas II Zimowych Igrzysk Sportowych CISM. Podmioty realizujące zadanie powinny
posiadać niezbędne doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze w tym:
kadrę specjalistów (trenerów) o udokumentowanych kwalifikacjach sportowych, bazę
lokalową i materiałowo-techniczną umożliwiającą realizację zadania.
8) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie.
9) Informacje dodatkowe można uzyskać w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego,
tel. 22 68 70 712.

3. Narciarski Bieg Żołnierski
1) Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 16 000,00 zł.
2) W 2012 r. zadanie nie było zlecane.
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte zostały w załączniku do niniejszego
Otwartego Konkursu Ofert.
4) Termin realizacji zadania: 01.03 - 31.03.2013 r.
5) Oferty należy składać do dnia: 14.01.2013 r.
6) Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 25.02.2013 r.
7) Warunki realizacji zadania:
- miejsce realizacji zadania: Szklarska Poręba / Jakuszyce;
-

zadanie

polega

żołnierskiego.

na

Podmioty

przygotowaniu
realizujące

i

przeprowadzeniu

zadanie

powinny

narciarskiego
posiadać

biegu

niezbędne

doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze w tym: kadrę specjalistów
(trenerów)o udokumentowanych

kwalifikacjach

sportowych,

bazę

lokalową

i materiałowo-techniczną umożliwiającą realizację zadania.
8) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie.
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9) Informacje dodatkowe można uzyskać w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego,
tel. 22 68 70 712.

4. Mistrzostwa Wojska Polskiego w piłce siatkowej
1) Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 24 000,00 zł.
2) W 2012 r. zadanie nie było zlecane.
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte zostały w załączniku do niniejszego
Otwartego Konkursu Ofert.
4) Termin realizacji zadania: 01.03 - 30.03.2013 r.
5) Oferty należy składać do dnia: 14.01.2013 r.
6) Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 25.02.2013 r.
7) Warunki realizacji zadania:
- miejsce realizacji zadania: na terenie Polski;
- zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu mistrzostw w piłce siatkowej.
Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne doświadczenie w realizacji
zadań o podobnym charakterze w tym: kadrę specjalistów o wymaganych
kwalifikacjach sportowych potwierdzonych dokumentami (trenerzy), bazę lokalową
i materiałowo-techniczną umożliwiającą realizację zadania.
8) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie.
9) Informacje dodatkowe można uzyskać w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego,
tel. 22 68 70 712.

5. Mistrzostwa Wojska Polskiego w biegu na orientację
1) Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 40 000,00 zł.
2) W 2012 r. zadanie nie było zlecane.
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte zostały w załączniku do niniejszego
Otwartego Konkursu Ofert.
4) Termin realizacji zadania: 30.08 - 30.10.2013 r.
5) Oferty należy składać do dnia: 14.01.2013 r.
6) Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 25.02.2013 r.
7) Warunki realizacji zadania:
- miejsce realizacji zadania: na terenie Polski;
- zadanie polega na przygotowaniu i organizacji mistrzostw w pływaniu. Podmioty
realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne doświadczenie w realizacji zadań
o podobnym charakterze w tym: kadrę specjalistów (trenerów) o udokumentowanych
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kwalifikacjach sportowych, bazę lokalową i materiałowo-techniczną umożliwiającą
realizację zadania.
8) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie.
9) Informacje dodatkowe można uzyskać w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego,
tel. 22 68 70 712.

6. Mistrzostwa Wojska Polskiego w pływaniu
1) Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 25 000,00 zł.
2) W 2012 r. zadanie nie było zlecane.
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte zostały w załączniku do niniejszego
Otwartego Konkursu Ofert.
4) Termin realizacji zadania: 01.09 - 30.09.2013 r.
5) Oferty należy składać do dnia: 14.01.2013 r.
6) Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 25.02.2013 r.
7) Warunki realizacji zadania:
- miejsce realizacji zadania: na terenie Polski;
- zadanie polega na przygotowaniu i organizacji mistrzostw w biegu na orientację.
Podmioty

realizujące

zadanie

powinny

posiadać

niezbędne

doświadczenie

w realizacji zadań o podobnym charakterze w tym: kadrę specjalistów (trenerów)
o udokumentowanych kwalifikacjach sportowych, bazę lokalową i materiałowotechniczną umożliwiającą realizację zadania.
8) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie.
9) Informacje dodatkowe można uzyskać w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego,
tel. 22 68 70 712.

7. Gala sportowa podsumowująca działalność sportową 2012 r.
1) Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 50 000,00 zł.
2) W 2012 r. na realizację ww. zadania wydatkowano kwotę w wysokości 50 000,00 zł.
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte zostały w załączniku do niniejszego
Otwartego Konkursu Ofert.
4) Termin realizacji zadania: 20.03 - 30.04.2013 r.
5) Oferty należy składać do dnia: 14.01.2013 r.
6) Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 25.02.2013 r.
7) Warunki realizacji zadania:
- miejsce realizacji zadania: Warszawa;
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- zadanie obejmuje organizację Gali sportowej podsumowującej działalność sportową
prowadzoną w 2012 roku. Oferent musi zapewnić salę Podmioty realizujące zadanie
powinny posiadać niezbędne doświadczenie w realizacji zadań o podobnym
charakterze powinien dysponować również odpowiednim zapleczem lokalowym
oraz punktem gastronomicznym umożliwiającym prawidłową realizację zadania.
8) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie.
9) Informacje dodatkowe można uzyskać w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego,
tel. 22 68 70 712.

III. Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
1. Kurs w zakresie specjalności przydatnych w wojsku dla najlepszych
uczestników mistrzostw, zawodów sportowo-obronnych
rozgrywanych w 2012 roku
1) Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 110 000,00 zł.
2) W 2012 r. zadanie nie było zlecane.
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte zostały w załączniku do niniejszego
Otwartego Konkursu Ofert.
4) Termin realizacji zadania: 03.06-02.09.2013 r.
5) Oferty należy składać: do dnia 14.01.2013 r.
6) Termin dokonania wyboru ofert: do dnia 25.02.2013 r.
7) Warunki realizacji zadania:
- miejsce wykonania zadania: na terenie Polski;
- zadanie obejmuje przeprowadzenie kursu w zakresie specjalności przydatnych
w wojsku. Uczestnikami szkolenia będą najlepsi zawodnicy Mistrzostw SportowoObronnych

Młodzieży tzw.

Stowarzyszeń
Zawodów
o realizację

klas

Młodzieżowych,

Sportowo-Obronnych
zadania

powinien

wojskowych,

Zawodów
Srebrne

Mistrzostw Sportowo-Obronnych

Sportowo-Obronnych

Żołnierzy

Muszkiety.

ubiegający

zagwarantować

Podmiot

uczestnikom

NSR
się

zakwaterowanie

i wyżywienie. Wykonawca zadania powinien posiadać niezbędne warunki oraz
doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze, w tym kadrę
specjalistów o udokumentowanych kwalifikacjach.
8) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie.
9) Informacje dodatkowe można uzyskać w Departamencie Wychowania i Promocji
Obronności MON, tel. 22 68 40 175 lub 22 68 40 142.
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8. Obóz w zakresie specjalności przydatnych w wojsku dla wyróżniających się
studentów kierunków związanych z edukacją obronną
1) Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 55 000,00 zł.
2) W 2012 r. zadanie nie było zlecane.
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte zostały w załączniku do niniejszego
Otwartego Konkursu Ofert.
4) Termin realizacji zadania: 03.06 - 02.09.2013 r.
5) Oferty należy składać: do dnia 14.01.2013 r.
6) Termin dokonania wyboru ofert: do dnia 25.02.2013 r.
7) Warunki realizacji zadania:
- miejsce wykonania: na terenie Polski;
- zadanie obejmuje przeprowadzenie kursu w zakresie specjalności przydatnych
w wojsku. Grupę docelową zadania stanowić będą wyróżniający się studenci kierunków
związanych z edukacją obronną. Podmiot ubiegający się o realizację zadania powinien
zagwarantować uczestnikom zakwaterowanie i wyżywienie. Wykonawca zadania
powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji przedsięwzięć
o podobnym

charakterze,

w

tym

kadrę

specjalistów

o

udokumentowanych

kwalifikacjach.
8) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie.
9) Informacje dodatkowe można uzyskać w Departamencie Wychowania i Promocji
Obronności MON, tel. 22 68 40 175 lub 22 68 40 142.

9. Mistrzostwa Sportowo-Obronne Stowarzyszeń Młodzieżowych
1) Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 90 000,00 zł.
2) W 2012 r. zadanie nie było zlecane.
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte zostały w załączniku do niniejszego
Otwartego Konkursu Ofert.
4) Termin realizacji zadania: 03.06 - 02.09.2013 r.
5) Oferty należy składać do dnia: 14.01.2013 r.
6) Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 25.02.2013 r.
7) Warunki realizacji zadania:
- miejsce wykonania: na terenie Polski;
- zadanie obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie Mistrzostw o charakterze
ogólnopolskim z zakresu konkurencji sportowo-obronnych na terenie poligonu
wojskowego

we

zakwaterowania,

współpracy
wyżywienia,

z

jednostką

transportu,

wojskową

wraz

ubezpieczenia

oraz

z

zapewnieniem
zabezpieczenia

ratowniczo-medycznego dla uczestników przedsięwzięcia. Wykonawca zadania
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powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji przedsięwzięć
o podobnym charakterze.
8) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie.
9) Informacje dodatkowe można uzyskać w Departamencie Wychowania i Promocji
Obronności MON, tel. 22 68 40 175 lub 22 68 40 142.

10. Mistrzostwa Sportowo-Obronne klas wojskowych
1) Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 90 000,00 zł.
2) W 2012 r. zadanie nie było zlecane.
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte zostały w załączniku do niniejszego
Otwartego Konkursu Ofert.
4) Termin realizacji zadania: 03.06 - 02.09.2013 r.
5) Oferty należy składać do dnia: 14.01.2013 r.
6) Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 25.02.2013 r.
7) Warunki realizacji zadania:
- miejsce wykonania: na terenie Polski;
- zadanie obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie Mistrzostw o charakterze
ogólnopolskim z zakresu konkurencji sportowo-obronnych na terenie poligonu
wojskowego

we

zakwaterowania,

współpracy
wyżywienia,

z

jednostką

transportu,

wojskową

wraz

ubezpieczenia

oraz

z

zapewnieniem
zabezpieczenia

ratowniczo-medycznego dla uczestników przedsięwzięcia. Wykonawca zadania
powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji przedsięwzięć
o podobnym charakterze.
8) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie.
9) Informacje dodatkowe można uzyskać w Departamencie Wychowania i Promocji
Obronności MON Tel. 22 68 40 175 lub 22 68 40 142.

11. Mistrzostwa Sportowo-Obronne Żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych
1) Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 40 000,00 zł.
2) W 2012 r. zadanie nie było zlecane.
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte są w załączniku do niniejszego
Otwartego Konkursu Ofert.
4) Termin realizacji zadania: 03.06 - 02.09.2013 r.
5) Oferty należy składać do dnia: 14.01.2013 r.
6) Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 25.02.2013 r.
7) Warunki realizacji zadania:
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- miejsce wykonania: na terenie Polski;
- zadanie obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie Mistrzostw o charakterze
ogólnopolskim dla żołnierzy oraz kandydatów Narodowych Sił Rezerwowych
w zakresie

dyscyplin

sportowo-obronnych

mających

na

celu

sprawdzenie

przygotowania i sprawności żołnierzy na terenie poligonu wojskowego we współpracy
z

jednostką

wojskową

z

zapewnieniem

zakwaterowania,

wyżywienia

oraz

ubezpieczenia dla uczestników przedsięwzięcia. Wykonawca zadania powinien
posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym
charakterze.
8) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie.
9) Informacje dodatkowe można uzyskać w Departamencie Wychowania i Promocji
Obronności MON, tel. 22 68 40 175 lub 22 68 40 142.

12. Święto Wojsk Lądowych
1) Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 25 000,00 zł.
2) W 2012 r. na powyższe zadanie wydatkowano środki w wysokości 20 000,00 zł.
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte zostały w załączniku do niniejszego

Otwartego Konkursu Ofert.
4) Termin realizacji zadania: 01.08 - 16.09.2013 r.
5) Oferty należy składać do dnia: 14.01.2013 r.
6) Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 25.02.2013 r.
7) Warunki realizacji zadania:

- miejsce wykonania zadania: Warszawa;
- zadanie obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie uroczystości związanych
ze Świętem Wojsk Lądowych, przygotowanie i wykonanie wydawnictwa o Wojskach
Lądowych oraz okolicznościowych materiałów promocyjnych oraz poczęstunku
żołnierskiego.

Wykonawca

zadania

powinien

posiadać

niezbędne

warunki

i doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze.
8) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie.
9) Informacje dodatkowe można uzyskać w Dowództwie Wojsk Lądowych,

tel. 22 68 78 69.

13. Mistrzostwa Wojska Polskiego w Szachach
1) Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 60 000,00 zł.
2) W 2012 r. na powyższe zadanie wydatkowano środki w wysokości 50 000,00 zł.
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte zostały w załączniku do niniejszego
Otwartego Konkursu Ofert.
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4) Termin realizacji zadania: 25.03 - 28.06.2013 r.
5) Oferty należy składać do dnia: 14.01.2013 r.
6) Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 25.02.2013 r.
7) Warunki realizacji zadania:
- miejsce wykonania zadania: na terenie Polski;
- przygotowanie i przeprowadzenie Mistrzostw Wojska w Szachach. Podmioty
realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji
zadań o podobnym charakterze, w tym: bazę lokalową, materiałowo-techniczną
umożliwiającą realizację zadania.
8) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie.
9) Informacje dodatkowe można uzyskać w Departamencie Wychowania i Promocji
Obronności MON, tel. 22 68 40 165.

14. Przygotowanie i przeprowadzenie XXIV Mistrzostw NATO w Szachach
„NATOCHESS 2013”
1) Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 100 000,00 zł.
2) W 2012 r. na zadanie pn. wydatkowano środki w wysokości 35 000,00 zł..
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte zostały w załączniku do niniejszego
Otwartego Konkursu Ofert.
4) Termin realizacji zadania: 01.07 - 16.09.2013 r.
5) Oferty należy składać do dnia: 14.01.2013 r.
6) Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 25.02.2013 r.
7) Warunki realizacji zadania:
- miejsce realizacji zadania: Warszawa;
- przygotowanie i przeprowadzenie Mistrzostw NATO w Szachach. Podmioty
realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji
zadań o podobnym charakterze, w tym: bazę lokalową i materiałowo-techniczną
umożliwiającą realizację zadania.
8) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie.
9) Informacje dodatkowe można uzyskać w Departamencie Wychowania i Promocji
Obronności MON, tel. 22 68 40 165.

15. Szkolenie selekcyjne na samolotach kandydatów do WSOSP
1) Na realizację zaplanowano kwotę w wysokości do 1 200 000,00 zł.
2) W 2012 r. na powyższe zadanie wydatkowano środki w wysokości 1 350 000,00 zł.
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte są w załączniku do niniejszego
Otwartego Konkursu Ofert.
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4) Termin realizacji zadania: 03.06 - 02.09.2012 r.
5) Oferty należy składać do dnia: 14.01.2013 r.
6) Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 25.02.2013 r.
7) Warunki realizacji zadania:
- miejsce realizacji zadania: na terenie Polski;
- szkolenie teoretyczne wg zatwierdzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego programu
teoretycznego do licencji turystycznej PPL dla 80 kandydatów;
- praktyczne szkolenie lotnicze wg 20 godzinnego programu, który obejmuje szkolenie
wstępne wraz z wykonaniem 13 lotów samodzielnych po kręgu według zatwierdzonego
przez ULC programu szkolenia lotniczego obowiązującego w danym ośrodku;
- loty zapoznawcze do strefy, w zasłoniętej kabinie, loty nawigacyjne z obowiązkowym
przelotem na lotnisko kontrolowane oraz wykonanie trzech lotów zapoznawczych
na średni pilotaż w celu określenia zachowania kandydata podczas akrobacji;
- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uczestników.
8) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie.
9) Informacje dodatkowe można uzyskać Informacje dodatkowe można uzyskać
w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych, tel. 81 55 17 100.

16. Wydanie materiałów popularno-naukowych z konferencji
1) Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 10 000,00 zł.
2) W 2012 r. zadanie nie było zlecane.
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte zostały w załączniku do niniejszego
Otwartego Konkursu Ofert.
4) Termin realizacji zadania: 25.03 - 16.05.2013 r.
5) Oferty należy składać do dnia: 14.01.2013 r.
6) Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 25.02.2013 r.
7) Warunki realizacji zadania:
- miejsce wykonania zadania: na terenie Polski;
- zadanie obejmuje publikację w formie książkowej materiałów popularno-naukowych
z zakresu miejsca i roli organów administracji rządowej w systemie kierowania
bezpieczeństwem narodowym. Wydawnictwo to ma na celu promowanie rezultatów
sympozjum naukowego, nt. miejsca i roli Ministerstwa Obrony Narodowej w systemie
kierowania bezpieczeństwem narodowym. Publikacja powinna zostać wydana
w nakładzie ok. 150 egzemplarzy, objętość ok.150 str. Podmiot realizujący zadanie
powinien posiadać doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze.
8) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie.
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9) Informacje dodatkowe można uzyskać w Departamencie Strategii i Planowania
Obronnego MON, tel. 22 687 48 22.

IV. Ochrona i promocja zdrowia
1. XXXI Sympozjum Sekcji Urologów Wojskowych
Polskiego Towarzystwa Urologicznego
1) Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 70 000,00 zł.
2) W 2012 r. zadanie nie było zlecane.
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte zostały w załączniku do niniejszego
Otwartego Konkursu Ofert.
4)Termin realizacji zadania: 02.09 - 31.10.2013 r.
5)Oferty należy składać do dnia: 14.01.2013 r.
6)Termin dokonania wyboru ofert: 25.02.2013 r.
7)Warunki realizacji zadania:
- miejsce wykonania: na terenie Polski;
- przygotowanie i przeprowadzenie sympozjum dla sekcji urologów (ok. 100 os.)
wraz z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników przedsięwzięcia.
Dodatkowo Oferent powinien zapewnić salę konferencyjną wyposażoną w sprzęt
multimedialny oraz materiały konferencyjne. Podmiot ubiegający się o realizację
zadania powinien posiadać doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym
charakterze. Działalność statutowa organizatora powinna być związana z medycyną
wojskową.
8) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie.
9) Informacje dodatkowe można uzyskać w Departamencie Wychowania i Promocji
Obronności MON, tel. 22 68 40 175 lub 22 68 40 142.

Wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresach:
I. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
(w tym działania służące upowszechnianiu tradycji i historii oręża polskiego, edukacji
obywatelskiej
patriotycznym

w

oparciu

związane

o
ze

zajęcia
świętami

programowe
narodowymi,

i

przedsięwzięcia
wojskowymi

o charakterze

oraz

rocznicami

historycznych wydarzeń)
1) Na realizację zadań z powyższego rodzaju zaplanowano kwotę
w wysokości do 1 200 000,00 zł.
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2) W 2012 roku w ww. rodzaju wydatkowano środki finansowe
w wysokości ok. 1 000 000,00 zł.
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte są w załączniku do niniejszego
Otwartego Konkursu Ofert.
4) Termin realizacji zadań: 20.03 – 27.12.2013 r.
5) Oferty należy składać do dnia: 14.01.2013 r.
6) Termin wyboru ofert: do 25.02.2013 r.
7) Warunki niezbędne do realizacji zadań określone zostaną w umowie o wsparcie realizacji
zadania publicznego.

II. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
(w tym programy i działania służące organizacji przedsięwzięć w obszarze kultury fizycznej
w Siłach Zbrojnych RP)
1) Na realizację zadań z powyższego rodzaju zaplanowano kwotę w wysokości
do 200 000,00 zł.
2) W 2012 roku w ww. rodzaju wydatkowano środki finansowe w wysokości
ok. 500 000,00 zł.
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte są w załączniku do niniejszego
Otwartego Konkursu Ofert.
4) Termin realizacji zadań: 18.03 – 27.12.2013 r.
5) Oferty należy składać: do dnia 14.01.2013 r.
6) Termin wyboru ofert: do 25.02.2013 r.
7) Warunki niezbędne do realizacji zadań określone zostaną w umowie o wsparcie realizacji
zadania publicznego.

III.

Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

(w tym: kształtowanie patriotycznych i proobronnych postaw społeczeństwa, przygotowanie
młodzieży do zawodowej służby wojskowej i służby w Narodowych Siłach Rezerwowych,
budowanie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP w społeczeństwie i Polskich
Kontyngentów Wojskowych w misjach poza granicami państwa, prowadzenie działalności
żołnierzy rezerwy, w stanie spoczynku, kombatantów i weteranów)
1) Na realizację zadań z powyższego rodzaju zaplanowano
kwotę w wysokości do 2 820 000,00 zł.
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2) W 2012 roku w ww. rodzaju wydatkowano środki finansowe
w wysokości ok. 2 606 000,00 zł.
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte są w załączniku do niniejszego
Otwartego Konkursu Ofert.
4) Termin realizacji zadań: 20.03 – 27.12.2013 r.
5) Oferty należy składać: do dnia 14.01.2013 r.
6) Termin wyboru ofert: do 25.02.2013 r.
7) Warunki niezbędne do realizacji zadań określone zostaną w umowie o wsparcie realizacji
zadania publicznego.
Warunki składania ofert:
1) Oferty należy składać wyłącznie na obowiązujących drukach, które stanowią załącznik
do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie
wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego
oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25). Wzór oferty
dostępny jest także na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl (patrz współpraca wojska
ze społeczeństwem).
2) Do dnia 28.01.2013 r. zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej MON
oraz na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl wykaz ofert nie spełniających warunków
formalnych.
3) Oferty należy przesyłać na adres: Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji
Obronności MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa.
4) Rozpatrywane będą oferty, które wpłyną do kancelarii ogólnej DWiPO w terminach podanych
przy poszczególnych

rodzajach

zadań.

Za datę

złożenia

oferty

uważa się datę

zarejestrowania jej w kancelarii. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem
przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
5) Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert objętych konkursem określone
są w „Zasadach przyznawania i rozliczania przez Ministra Obrony Narodowej dotacji
na realizację zadań publicznych w zakresie obronności organizacjom pozarządowym 2013”,
które stanowią integralną część ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji
Publicznej MON oraz na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl.
6) Oferty zostaną ocenione pod względem formalnym przez Departament Wychowania i Promocji
Obronności MON, natomiast pod względem merytorycznym przez Komisję ds. Zlecania Zadań
w Zakresie Obronności. Posiedzenia Komisji odbywać się będą w siedzibie Departamentu
Wychowania i Promocji Obronności do dnia 25 lutego 2013 r.
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7) Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej MON
oraz na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl.
Termin i warunki szczegółowe realizacji zadań.
1. Termin oraz szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować
będzie umowa o wsparcie lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.
2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wychowania i Promocji
Obronności MON pod nr telefonu: 22/ 68 40 175, 68 40 142, 68 40 193, od poniedziałku
do piątku w godz.: 10:00-14:00.

DYREKTOR
DEPARTAMENTU WYCHOWANIA
i PROMOCJI OBRONNOŚCI
płk Jerzy GUTOWSKI
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