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.

I. Powierzenie wykonania zadania publicznego
Rodzaj zadania: Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
1.

Dzień z Wojskiem Polskim – „Dzień Weterana na antenie stacji telewizyjnej”
Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 90 000,00 zł.
W 2012 roku na zadanie podobnego rodzaju wydatkowano kwotę ok. 120 000,00 zł.
Termin realizacji zadania: 24.05.2013 r. – 30.07.2013 r.
Oferty należy składać do dnia 15.05.2013 r.
Termin dokonania wyboru ofert: do dnia 17.05.2013 r.
Warunki realizacji zadania:
Zadanie polega na realizacji programu o tematyce wojskowej na antenie
stacji telewizyjnej. Program ma promować działalność Sił Zbrojnych RP, poruszać
problematykę obronną wraz ze zmianami zachodzącymi w polskiej armii
na przestrzeni wieków. Ma on przybliżyć widzom historię, sens i znaczenie misji,
tematykę związaną z opieką nad weteranami, oraz prawami im przysługującymi.
W projekcie powinny zostać wykorzystane różne formy przekazu m. in. reportaże, krótkie
filmy dokumentalne oraz relacje na żywo z miejsc wskazanych i uzgodnionych
ze zleceniodawcą;
Podmiot ubiegający się o realizację zadnia powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje
i doświadczenie w organizowaniu przedsięwzięć o podobnym charakterze.
7) Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria wyboru ofert ujęte zostały w załączniku
do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.
8) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania zostaną określone w umowie.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
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2. Organizacja pobytu Weteranów Armii Krajowej z Litwy, Białorusi i Ukrainy w Ojczyźnie

Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 28 000,00 zł.
W 2012 roku zadanie podobnego rodzaju nie było zlecane.
Termin realizacji zadania: 24.05.2013 r. – 05.07.2013 r.
Oferty należy składać do dnia 15.05.2013 r.
Termin dokonania wyboru ofert: do dnia 17.05.2013 r.
Warunki realizacji zadania:
Miejsce realizacji zadania: na terenie Polski;
Zadanie polega na organizacji pobytu grupy 50 osób (kombatantów, ich rodzin
oraz opiekunów) wraz z zapewnieniem zakwaterowania i całodziennego wyżywienia.
Podmiot ubiegający się o realizację zadnia powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje
i doświadczenie w organizowaniu przedsięwzięć o podobnym charakterze.
7) Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria wyboru ofert ujęte zostały w załączniku
do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.
8) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania zostaną określone w umowie.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

3. Centralne Obchody Święta Żandarmerii Wojskowej

Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 8 000,00 zł.
W 2012 roku na zadanie wydatkowano kwotę w wysokości ok. 7 000,00 zł.
Termin realizacji zadania: 24.05.2013 r. – 30.07.2013 r.
Oferty należy składać do dnia 15.05.2013 r.
Termin dokonania wyboru ofert: do dnia 17.05.2013 r.
Warunki realizacji zadania:
Miejsce realizacji zadania: Warszawa;
Zadanie polega na organizacji i przeprowadzeniu uroczystości związanych z obchodami
Święta Żandarmerii Wojskowej w dniu 13 czerwca wraz z przygotowaniem pokazu
sprzętu wojskowego i spotkania środowiskowego weteranów żandarmerii, żołnierskiego
poczęstunku oraz materiałów promocyjnych związanych z Żandarmerią;
Podmiot ubiegający się o realizację zadnia powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje
i doświadczenie w organizowaniu przedsięwzięć o podobnym charakterze.
7) Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria wyboru ofert ujęte zostały w załączniku
do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.
8) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania zostaną określone w umowie.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
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4. 52. Zawody Strzeleckie „O Srebrne Muszkiety – 2013”

Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 40 000,00 zł.
W 2012 roku na zadanie wydatkowano kwotę w wysokości ok. 40 000,00 zł.
Termin realizacji zadania: 24.05.2013 r. – 30.07.2013 r.
Oferty należy składać do dnia 15.05.2013 r.
Termin dokonania wyboru ofert: do dnia 17.05.2013 r.
Warunki realizacji zadania:
Miejsce realizacji zadania: Bydgoszcz;
Zadanie polega na organizacji i przeprowadzeniu finału zawodów dla zwycięzców
eliminacji wojewódzkich ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz
z zapewnieniem zakwaterowania i całodziennego wyżywienia dla uczestników zawodów
(łącznie ok. 150 osób – 2 dni). Oferent powinien zapewnić również obsługę sędziowską
i techniczną zawodów, wynajem sprzętu i obiektów materiały promocyjne i nagrody
dla uczestników (m. in. puchary, medale);
Podmiot ubiegający się o realizację zadnia powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje
i doświadczenie w organizowaniu przedsięwzięć o podobnym charakterze.
7) Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria wyboru ofert ujęte zostały w załączniku
do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.
8) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania zostaną określone w umowie.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

5. XXXVI Zawody Sportowo Obronne „Sprawni jak Żołnierze - 2013”

Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 40 000,00 zł.
W 2012 roku na zadanie wydatkowano kwotę w wysokości ok. 50 000,00 zł.
Termin realizacji zadania: 24.05.2013 r. – 30.07.2013 r.
Oferty należy składać do dnia 15.05.2013 r.
Termin dokonania wyboru ofert: do dnia 17.05.2013 r.
Warunki realizacji zadania:
Miejsce realizacji zadania: Borne Sulinowo;
Zadanie polega na organizacji i przeprowadzeniu finału zawodów dla zwycięzców
eliminacji wojewódzkich ze szkół ponadgimnazjalnych wraz z zapewnieniem
zakwaterowania i całodziennego wyżywienia dla uczestników zawodów (łącznie ok. 150
osób – 4 dni). Oferent powinien zapewnić również obsługę sędziowską i techniczną
zawodów, strzelnicę, nagłośnienie, materiały promocyjne i nagrody dla uczestników
(m. in. puchary, medale);
Podmiot ubiegający się o realizację zadnia powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje
i doświadczenie w organizowaniu przedsięwzięć o podobnym charakterze.
7) Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria wyboru ofert ujęte zostały w załączniku
do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.
8) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania zostaną określone w umowie.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
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II. 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. z 2011 r., Nr 6, poz. 25). Wzór oferty
jest dostępny także na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl (patrz współpraca wojska
ze społeczeństwem). Oferenci składający wniosek o wsparcie wydania publikacji zobowiązani
są dołączyć maszynopis, który umożliwi jego wstępną ocenę.

2.

Oferty należy przesyłać na adres: Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji
Obronności MON, al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa.

3.

Rozpatrywane będą oferty, które wpłyną do kancelarii ogólnej DWiPO w terminie
do 15.05.2013 r. 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.

4.

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 w 2013, które stanowią integralną część ogłoszenia zamieszczonego
w Biuletynie Informacji Publicznej MON oraz na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl.

5.

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 17.05.2013 r.
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
MON oraz na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl do 21.05.2013 r.

6.

III. Termin i warunki szczegółowe realizacji zadań.

1.

Termin oraz szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować
będzie umowa 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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