Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 1/2014/OWzS
ZATWIERDZAM

SEKRETARZ STANU
w MINISTERSTWIE OBRONY NARODOWEJ
Czesław MROCZEK

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert
na realizację zadań publicznych
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234 , poz. 1536 z 2010 r. z późn. zm.) Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty
konkurs ofert na realizację zadań publicznych.

Celem konkursu jest wyłonienie najkorzystniejszych ofert realizacji zadań publicznych na przeprowadzenie
działań w następujących rodzajach:
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie:
I. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
1. Organizacja i przeprowadzenie Święta Kawalerii Polskiej
1) Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 60 000,00 zł.
2) W 2013 roku na powyższe zadanie przeznaczono środki w wysokości ok. 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 - 30.09.2014 r.
5) Oferty należy składać: do 15.01.2014 r.
6) Termin dokonania wyboru ofert: do 1.03.2014 r.
7) Warunki realizacji zadania:
- miejsce realizacji zadania: Warszawa;
- zadanie polega na organizacji i przeprowadzeniu Święta Kawalerii Polskiej w tym:
- zaproszeniu i propagowaniu Święta wśród kawalerzystów, kombatantów, organizacji
pozarządowych i partnerów społecznych kultywujących tradycje kawaleryjskie;
- zaprojektowaniu oraz przygotowanie plakatów (ulotek) informacyjno-promocyjnych
i okolicznościowych;
- promocji przedsięwzięcia w mediach;
- przygotowaniu festynu a w tym zawodów oraz konkursów tematycznie związanych
z kawalerią Wojska Polskiego;
- partycypowaniu w organizacji pokazów, ekspozycji i wystaw;
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- zapewnieniu bazy (zakwaterowanie, wyżywienie) dla przybyłych na przedsięwzięcie
jeźdźców z organizacji pozarządowych i partnerów społecznych kultywujących tradycje
kawaleryjskie (w tym koni);
- organizacji przemarszu pododdziałów konnych ulicami Warszawy;
- organizacji punktów gastronomicznych wraz z poczęstunkiem żołnierskim
podczas festynu;
- podmiot ubiegający się o realizację zadania powinien posiadać niezbędne
warunki i doświadczenie w prowadzeniu imprez masowych (dla ok.10 tys. osób),
umiejętność realizacji przedsięwzięć mających charakter kulturalno-rekreacyjny
oraz doświadczenie we współpracy z grupami rekonstrukcyjnymi.
8) Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące realizacji ww. zadania można uzyskać
w Dowództwie Garnizonu Warszawa, tel.: 22 68 79 032/ 22 68 79 139.
2.

Organizacja i przeprowadzenie zawodów kawaleryjskich pn. Zawody Militari
1) Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 25 000,00 zł.
2) W 2013 roku zadanie nie było zlecane do realizacji.
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte zostały w załączniku
do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.
4) Termin realizacji zadania: 1.07 - 30.09.2014 r.
5) Oferty należy składać w terminie: do 15.01.2014 r.
6) Termin dokonania wyboru ofert: do 1.03.2014 r.
7) Warunki realizacji zadania:
- miejsce realizacji zadania: Warszawa;
- zadanie polega na organizacji i przeprowadzeniu zawodów kawaleryjskich w tym:
- zaprojektowaniu oraz przygotowaniu plakatów informacyjno - promocyjnych
i okolicznościowych;
- zapewnieniu oprawy i nagłośnienia medialnego;
- przygotowaniu konkursów kawaleryjskich;
- zakupie nagród dla zwycięzców i pamiątkowych upominków dla uczestników;
- zabezpieczeniu: medycznym, weterynaryjnym i sanitarnym zawodów oraz organizacyjnym
(sędziowie i boksy dla koni);
- podmiot ubiegający się o realizację zadania powinien podsiadać niezbędne doświadczenie
w przeprowadzaniu imprez masowych m. in. zawodów sportowo-obronnych, umiejętność
realizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalno-rekreacyjnym oraz doświadczenie
we współpracy z grupami rekonstrukcyjnymi.
8) Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące realizacji ww. zadania można uzyskać
w Dowództwie Garnizonu Warszawa, tel.: 22 68 79 032/ 22 68 79 139.

3.

Organizacja i przeprowadzenie gry miejskiej pn. Drogi do Niepodległości
1) Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 20 000,00 zł.
2) W 2013 roku zadanie nie było zlecane do realizacji.
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte zostały w załączniku
do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.
4) Termin realizacji zadania: 1.08 - 30.11.2014 r.
5) Oferty należy składać w terminie: do 15.01.2014 r.
6) Termin dokonania wyboru ofert: do 1.03.2014 r.
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7) Warunki realizacji zadania:
- miejsce realizacji zadania: Warszawa;
- zadanie polega na organizacji i przeprowadzeniu gry miejskiej
pn. Drogi do Niepodległości - współorganizowanej z jednostkami wojskowymi
Stołecznego Garnizonu - adresowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych
(głównie posiadających klasy o profilu wojskowym) oraz młodzieży z organizacji
skautowskich i paramilitarnych zrzeszających młodzież szkolną, w tym:
- przygotowanie i przedstawienie dowódcy Garnizonu Warszawa do akceptacji
(w terminie do 14 sierpnia 2014 r.) scenariusza oraz zasad Gry, a także regulaminu,
który powinien uwzględniać:
a) najważniejsze instytucje i jednostki wojskowe, budynki, pomniki i postacie historyczne
związane z historią odzyskiwania niepodległości w XIX i XX wieku;
b) trasę obejmującą m. st. Warszawa (min. 15 km - możliwość przemieszania się wyłącznie
pieszo lub środkami komunikacji miejskiej z uwzględnieniem co najmniej 15 punktów
wymienionych w pkt. a);
- podmiot realizujący zadanie odpowiedzialny będzie również za zaproszenie, promowanie
i wyłonienie do udziału w Grze 10 6-osobowych drużyn (w tym 1 pełnoletni opiekun);
nagłośnienie i promowanie przedsięwzięcia w mediach; zakup nagród dla zwycięskich drużyn
oraz zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonego przedsięwzięcia.
- podmiot ubiegający się o realizację zadania powinien posiadać doświadczenie
w organizacji imprez masowych m. in. gier miejskich i festynów, umiejętność realizacji
przedsięwzięć o charakterze kulturalno-rekreacyjnym oraz doświadczenie we współpracy
ze szkołami i innymi organizacjami pozarządowymi.
8) Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące realizacji ww. zadania można uzyskać
w Dowództwie Garnizonu Warszawa, tel.: 22 68 79 032/ 22 68 79 139.
4.

Opracowanie i wydanie publikacji pn. Pułki kawaleryjskie II Rzeczypospolitej Polskiej
1) Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 40 000,00 zł.
2) W 2013 roku zadanie nie było zlecane do realizacji.
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte zostały w załączniku
do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.
4) Termin realizacji zadania: 5.05 - 30.09.2014 r.
5) Oferty należy składać w terminie: do 15.01.2014 r.
6) Termin dokonania wyboru ofert: do 1.03.2014 r.
7) Warunki realizacji zadania:
- zadanie polega na opracowaniu i wydaniu publikacji
pn. Pułki kawaleryjskie II Rzeczypospolitej Polskiej, która zawierać powinna
m. in. zdjęcia historyczne prezentujące życie codzienne pułków kawalerii II RP, odznaki
pamiątkowe, oznaki rozpoznawcze i identyfikacyjne jednostek wojskowych w tym:
- usytuowanie pododdziałów kawaleryjskich w strukturach II RP, charakterystykę jednostek
kawaleryjskich II RP i ich zadania, odznaki rozpoznawcze, pamiątkowe, identyfikacyjne,
barwy i tradycje jednostek kawaleryjskich
- format publikacji - 16,5 cm x 24 cm (okładka tytułowa wg wzoru przedstawionego
w projekcie zespołu autorskiego); szacunkowa liczba stron - ok. 90; nakład - 600 egz.
- podmiot realizujący zadanie powinien posiadać doświadczenie w zakresie wydawania
publikacji oraz materiałów informacyjno-promocyjnych.
8) Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące realizacji ww. zadania można uzyskać
w Dowództwie Garnizonu Warszawa, tel.: 22 68 79 032/ 22 68 79 139.
Strona | 3

Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 1/2014/OWzS

5.

Wydanie albumu fotograficznego
pn. Dowództwo Garnizonu Warszawa w obiektywie

1) Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 35 000,00 zł.
2) W 2013 roku zadanie nie było zlecane do realizacji.
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte zostały w załączniku
do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.
4) Termin realizacji zadania: 1.04 - 1.09.2014 r.
5) Oferty należy składać w terminie: do 15.01.2014 r.
6) Termin dokonania wyboru ofert: do 1.03.2014 r.
7) Warunki realizacji zadania:
- zadanie polega na wydaniu albumu fotograficznego pn. Dowództwo Garnizonu Warszawa
w obiektywie w języku polskim i angielskim
- album powinien zawierać: informacje o Dowództwie Garnizonu Warszawa przedstawiającą
historię i współczesność oraz charakterystykę i specyfikę służby
w DGW; fotografie historyczne i współczesne wraz z zakończeniem zawierającym
podstawowe informacje o DGW w 3 językach: niemieckim, rosyjskim i francuskim;
- format publikacji - B4, szacunkowa liczba stron - ok. 120; nakład - 500 egz.
- podmiot ubiegający się o realizację zadania powinien posiadać doświadczenie
w zakresie wydawania albumów fotograficznych.
8) Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące realizacji ww. zadania można uzyskać
w Dowództwie Garnizonu Warszawa, tel.: 22 68 79 032/ 22 68 79 139.
6. Organizacja i przeprowadzenie XIX Ogólnopolskiego Konkursu oraz VII Olimpiady
Tematycznej Losy Żołnierza i Dzieję Oręża Polskiego 1939 - 1945.
Polski czyn zbrojny w okresie II wojny światowej
1) Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 130 000,00 zł.
2) W 2013 roku na realizację ww. zadania przeznaczono środki w wysokości ok. 160 000,00 zł.
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte zostały w załączniku
do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.
4) Termin realizacji zadania: 1.04 - 28.12.2014 r.
5) Oferty należy składać: do 15.01.2014 r.
6) Termin dokonania wyboru ofert: do 1.03.2014 r.
7)
Warunki realizacji zadania:
- zadanie polega na organizacji i przeprowadzeniu XIX Ogólnopolskiego Konkursu
oraz VII Olimpiady Tematycznej Losy Żołnierza i Dzieję Oręża Polskiego o zasięgu
ogólnopolskim dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z zakresu historii powszechnej oraz dziejów oręża polskiego, obsłudze strony internetowej
konkursu, zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia jak również transportu oraz nagród
dla uczestników finału;
- podmiot ubiegający się o realizację zadania powinien posiadać doświadczenie
w realizacji przedsięwzięć podobnego rodzaju.
8) Informacje dodatkowe można uzyskać w Departamencie Wychowania
i Promocji Obronności MON, tel.: 22 68 40 175; 22 68 40 142.
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II. Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

7. Szkolenie selekcyjne na samolotach kandydatów do WSOSP
1) Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 1 300 000,00 zł.
2) W 2013 roku na realizację ww. zadania przeznaczono środki w wysokości ok. 1 150 000,00 zł.
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte zostały w załączniku
do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.
4) Termin realizacji zadania: 1.06 - 30.09.2014 r.
5) Oferty należy składać: do 15.01.2014 r.
6) Termin dokonania wyboru ofert: do 1.03.2014 r.
7) Warunki realizacji zadania:
- zadanie polega na przeprowadzeniu szkolenia teoretycznego do licencji PPL zgodnie
z zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego programem obowiązującym
w danym Ośrodku Szkolenia Lotniczego (w wymiarze około 130 godzin lekcyjnych) –
przewidywana liczba uczestników 80 osób;
- praktyczne szkolenie lotnicze w wymiarze 20 godzin zrealizowane powinno zostać
w dwóch etapach. Pierwszy etap (ok. 10-11 godzin) zakończony wykonaniem 13 lotów
samodzielnych po kręgu realizowany według programu uzgodnionego z WSOSP.
Drugi powinien obejmować loty zapoznawcze do strefy, w zasłoniętej kabinie,
szkolenie nawigacyjne z przelotami na inne lotniska w tym kontrolowane
oraz wykonanie minimum trzech lotów na średni pilotaż w celu określenia
zachowania kandydata podczas akrobacji;
- podmiot ubiegający się o realizację zadania powinien określić typy samolotów,
na których realizowane będzie szkolenie lotnicze w tym w akrobacji samolotowej; powinien
zapewnić również bazę noclegową i możliwości całodobowego żywienia kandydatów
oraz ubezpieczenie i pokrycie kosztów opłat za wydanie orzeczenia
lotniczo-lekarskiego zgodnie z wymogami ULC.
8) Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące realizacji ww. zadania można uzyskać
w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych, tel.: 81 55 17 100.
8.

Kurs w zakresie specjalności przydatnych w wojsku dla najlepszych uczestników mistrzostw
i zawodów sportowo-obronnych rozgrywanych w 2013 roku
1) Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 100 000,00 zł.
2) W 2013 roku na realizację ww. zadania przeznaczono środki w wysokości ok. 107 000,00 zł.
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte zostały w załączniku
do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.
4) Termin realizacji zadania: 1.06 - 30.09.2014 r.
5) Oferty należy składać: do 15.01.2014 r.
6) Termin dokonania wyboru ofert: do 1.03.2014 r.
7) Warunki realizacji zadania:
- zadanie obejmuje przeprowadzenie kursu w zakresie specjalności przydatnych w wojsku.
Uczestnikami szkolenia będą najlepsi zawodnicy Mistrzostw Sportowo-Obronnych Młodzieży
tzw. klas wojskowych, Mistrzostw Sportowo-Obronnych Stowarzyszeń Młodzieżowych,
Zawodów Sportowo-Obronnych Żołnierzy NSR oraz Zawodów Sportowo-Obronnych
O Srebrne Muszkiety;
- podmiot ubiegający się o realizację zadania powinien zagwarantować uczestnikom
zakwaterowanie i wyżywienie;
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- wykonawca zadania powinien posiadać niezbędne warunki oraz doświadczenie w realizacji
przedsięwzięć o podobnym charakterze, w tym kadrę specjalistów o udokumentowanych
kwalifikacjach.
8) Informacje dodatkowe można uzyskać w Departamencie Wychowania
i Promocji Obronności MON, tel.: 22 68 40 175; 22 68 40 142.
9. 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 2013 roku na realizację ww. zadania przeznaczono środki w wysokości ok. 55 000,00 zł.
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte zostały w załączniku
do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.
4) Termin realizacji zadania: 1.06 - 30.09.2014 r.
5) Oferty należy składać: do 15.01.2014 r.
6) Termin dokonania wyboru ofert: do 1.03.2014 r.
7) Warunki realizacji zadania:
- 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) Informacje dodatkowe można uzyskać w Departamencie Wychowania
i Promocji Obronności MON, tel.: 22 68 40 175; 22 68 40 142.
10. Mistrzostwa Sportowo-Obronne Stowarzyszeń Młodzieżowych
1) Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 90 000,00 zł.
2) W 2013 roku na realizację ww. zadania przeznaczono środki w wysokości ok. 90 000,00 zł.
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte zostały w załączniku
do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.
4) Termin realizacji zadania: 1.06 - 30.09.2014 r.
5) Oferty należy składać: do 15.01.2014 r.
6) Termin dokonania wyboru ofert: do 1.03.2014 r.
7) Warunki realizacji zadania:
- zadanie obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie Mistrzostw w zakresie dyscyplin
sportowo-obronnych na terenie poligonu wojskowego we współpracy z jednostką wojskową.
Przedsięwzięcie o charakterze ogólnopolskim adresowane do młodzieży zrzeszonej
w organizacjach pozarządowych działających m. in. na rzecz obronności;
- wykonawca zadania powinien zapewnić zakwaterowanie, wyżywienie oraz ubezpieczenia
dla uczestników przedsięwzięcia, powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie
w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze.
8) Informacje dodatkowe można uzyskać w Departamencie Wychowania
i Promocji Obronności MON, tel.: 22 68 40 175; 22 68 40 142.
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11. Mistrzostwa Sportowo-Obronne klas wojskowych
1) Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 90 000,00 zł.
2) W 2013 roku na realizację ww. zadania przeznaczono środki w wysokości ok. 90 000,00 zł.
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte zostały w załączniku
do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.
4) Termin realizacji zadania: 1.06 - 30.09.2014 r.
5) Oferty należy składać: do 15.01.2014 r.
6) Termin dokonania wyboru ofert: do 1.03.2014 r.
7) Warunki realizacji zadania:
- zadanie obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie Mistrzostw o charakterze ogólnopolskim
z zakresu konkurencji sportowo-obronnych dla uczniów klas wojskowych na terenie poligonu
wojskowego we współpracy z jednostką wojskową wraz z zapewnieniem zakwaterowania,
wyżywienia, transportu, ubezpieczenia oraz zabezpieczenia ratowniczo-medycznego
dla uczestników przedsięwzięcia;
- wykonawca zadania powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji
przedsięwzięć o podobnym charakterze.
8) Informacje dodatkowe można uzyskać w Departamencie Wychowania
i Promocji Obronności MON, tel.: 22 68 40 175; 22 68 40 142.
12. Mistrzostwa Sportowo-Obronne Żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych
1) Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 40 000,00 zł.
2) W 2013 roku na realizację ww. zadania przeznaczono środki w wysokości ok. 37 000,00 zł.
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte zostały w załączniku
do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.
4) Termin realizacji zadania: 1.06 - 30.09.2014 r.
5) Oferty należy składać: do 15.01.2014 r.
6) Termin dokonania wyboru ofert: do 1.03.2014 r.
7) Warunki realizacji zadania:
- 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) Informacje dodatkowe można uzyskać w Departamencie Wychowania
i Promocji Obronności MON, tel.: 22 68 40 175; 22 68 40 142.
13. 53. Zawody Strzeleckie O Srebrne Muszkiety – 2014
1) Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 40 000,00 zł.
2) W 2013 roku na realizację ww. przeznaczono środki w wysokości ok. 40 000,00 zł.
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte zostały w załączniku
do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.
4) Termin realizacji zadania: 5.05 - 31.08.2014 r.
5) Oferty należy składać: do 15.01.2014 r.
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6) Termin dokonania wyboru ofert: do 1.03.2014 r.
7) Warunki realizacji zadania:
- 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, wynajem sprzętu i obiektów, materiały promocyjne
i nagrody dla uczestników (m. in. puchary, medale);
- podmiot ubiegający się o realizację zadania powinien posiadać doświadczenie
w organizacji przedsięwzięć podobnego rodzaju.
8) Informacje dodatkowe można uzyskać w Departamencie Wychowania
i Promocji Obronności MON, tel.: 22 68 40 175; 22 68 40 142.
14. XXXVII Zawody Sportowo Obronne Sprawni jak Żołnierze - 2014
1) Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 40 000,00 zł.
2) W 2013 roku na realizację ww. przeznaczono środki w wysokości ok. 40 000,00 zł.
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte zostały w załączniku
do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.
4) Termin realizacji zadania: 5.05 - 31.08.2014 r.
5) Oferty należy składać: do 15.01.2014 r.
6) Termin dokonania wyboru ofert: do 1.03.2014 r.
7) Warunki realizacji zadania:
- 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).
8) Informacje dodatkowe można uzyskać w Departamencie Wychowania
i Promocji Obronności MON, tel.: 22 68 40 175; 22 68 40 142.
15. Euroatlantycki wymiar polityki obronnej Polski i Ukrainy
1) Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 50 000,00 zł.
2) W 2013 roku zadanie nie było zlecane do realizacji.
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte zostały w załączniku
do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.
4) Termin realizacji zadania: 7.04 - 30.07.2014 r.
5) Oferty należy składać: do 15.01.2014 r.
6) Termin dokonania wyboru ofert: do 1.03.2014 r.
7) Warunki realizacji zadania:
- miejsce realizacji zadania: Polska/Ukraina;
- zadanie polega na organizacji i przeprowadzeniu konferencji Euroatlantycki wymiar polityki
obronnej Polski i Ukrainy dla ok. 200 osób. Zadanie ma na celu zacieśnienie współpracy
organizacji pozarządowych z Polski i Ukrainy w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego
w ramach Partnerskiej Sieci Współpracy na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
na Ukrainie, wraz z wydaniem publikacji pokonferencyjnej
w języku polskim i ukraińskim.
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- podmiot ubiegający się o realizację zadania powinien posiadać doświadczenie
w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze (w tym na arenie międzynarodowej
przeprowadzanych również we współpracy z instytucjami państwowymi i innymi organizacjami
pozarządowymi) oraz ugruntowaną pozycję organizacji pozarządowej w Polsce i w państwach
Europy Wschodniej.
8) Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel.: 22 68 74 870.
16. Edukacja obronna kierowniczej kadry administracji publicznej
w ramach Wyższych Kursów Obronnych – doświadczenia i wyzwania
1) Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 30 000,00 zł.
2) W 2013 roku zadanie nie było zlecane do realizacji.
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte zostały w załączniku
do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.
4) Termin realizacji zadania: 1.09 - 31.10.2014 r.
5) Oferty należy składać: do 15.01.2014 r.
6) Termin dokonania wyboru ofert: do 1.03.2014 r.
7) Warunki realizacji zadania:
- miejsce realizacji zadani: Warszawa;
- zadanie polega na organizacji i przeprowadzeniu konferencji dla ok. 150 osób,
dotyczącej szkolenia obronnego kierowniczej kadry administracji publicznej
w ramach Wyższych Kursów Obronnych, przedsięwzięcie ma stanowić forum
wymiany myśli naukowej połączonej z doświadczeniem praktyków zajmujących się realizacją
zadań w zakresie obronności;
- organizator powinien zapewnić salę konferencyjną wyposażoną w sprzęt audiowizualny
oraz materiały promocyjne dotyczące konferencji wraz z wydaniem publikacji pokonferencyjnej;
- podmiot ubiegający się o realizację zadania powinien posiadać doświadczenie
w organizacji konferencji naukowych związanych z problematyką obronną
oraz bezpieczeństwem państwa.
8) Informacje dodatkowe można uzyskać w Departamencie Strategii
i Planowania Obronnego MON, tel.: 22 68 74 771.
17. Współdziałanie organów administracji publicznej w realizacji zadań obronnych
na terenie Województwa Wielkopolskiego

1) Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 25 000,00 zł.
2) W 2013 roku zadanie nie było zlecane do realizacji.
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte zostały w załączniku
do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.
4) Termin realizacji zadania: 1.04 - 30.06.2014 r.
5) Oferty należy składać: do 15.01.2014 r.
6) Termin dokonania wyboru ofert: do 1.03.2014 r.
7) Warunki realizacji zadania:
- miejsce realizacji zadania: woj. wielkopolskie;
- zadanie polega na organizacji i przeprowadzeniu konferencji dla ok. 100 osób,
mającej na celu wskazanie głównych kierunków w zakresie ustalenia sposobu
realizacji zadań obronnych w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa
oraz w czasie wojny dla kadry kierowniczej administracji publicznej;
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- organizator powinien zapewnić salę konferencyjną wyposażoną w sprzęt audiowizualny,
oraz materiały promocyjne dotyczące konferencji wraz z wydaniem publikacji pokonferencyjnej;
- podmiot ubiegający się o realizację zadania powinien posiadać doświadczenie
w organizacji konferencji naukowych związanych z problematyką obronną
oraz bezpieczeństwem państwa.
8) Informacje dodatkowe można uzyskać w Departamencie Strategii
i Planowania Obronnego MON, tel.: 22 68 74 771.
18. Organizacja i przeprowadzenie Przeglądu Wojskowych Zespołów Rockowych
w ramach Seven Festival Węgorzewo 2014
1) Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 20 000,00 zł.
2) W 2013 roku zadanie nie było zlecane do realizacji.
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte zostały w załączniku
do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.
4) Termin realizacji zadania: 7.04 - 30.11.2014 r.
5) Oferty należy składać: do 15.01.2014 r.
6) Termin dokonania wyboru ofert: do 1.03.2014 r.
7) Warunki realizacji zadania:
- miejsce realizacji zadania: Węgorzewo;
- zadanie polega na organizacji i przeprowadzeniu Przeglądu Wojskowych Zespołów Rockowych.
Podmiot realizujący zadanie powinien zapewnić wyżywienie, zabezpieczenie medyczne
oraz techniczne (ochrona, nagłośnienie, oświetlenie), jak również promocję
w mediach (internet, prasa, radio, telewizja).
- podmiot ubiegający się o realizację zadań powinien posiadać doświadczenie w organizacji
przedsięwzięć podobnego rodzaju (w tym imprez masowych).
8) Informacje dodatkowe można uzyskać w Departamencie Wychowania
i Promocji Obronności MON, tel.: 22 68 40 175; 22 68 40 142.
19. Organizacja i przeprowadzenie Obchodów Święta Centrum Szkolenia Łączności
i Informatyki połączonych z obchodami 95. rocznicy szkolenia kadr łączności w Zegrzu
1) Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 20 000,00 zł.
2) W 2013 roku zadanie nie było zlecane do realizacji.
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte zostały w załączniku
do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.
4) Termin realizacji zadania: 1.06 - 30.09.2014 r.
5) Oferty należy składać: do 15.01.2014 r.
6) Termin dokonania wyboru ofert: do 1.03.2014 r.
7) Warunki realizacji zadania:
- miejsce realizacji zadania: Zegrze;
- zadanie polega na organizacji i przeprowadzeniu obchodów Święta Centrum Szkolenia
Łączności i Informatyki połączonych z obchodami 95. rocznicy szkolenia kadr łączności
wraz z organizacją wystawy, przeprowadzeniem konferencji, wykonaniem materiałów
informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych dotyczących przedsięwzięcia
oraz zorganizowaniem poczęstunku żołnierskiego.
- podmiot ubiegający się o realizację zadań powinien posiadać doświadczenie w organizacji
przedsięwzięć podobnego rodzaju.
8) Informacje dodatkowe można uzyskać w Departamencie Wychowania
i Promocji Obronności MON, tel.: 22 68 40 175; 22 68 40 142.
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20. Działalność Żołnierzy Rezerwy Wojska Polskiego na arenie międzynarodowej

1) Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 150 000,00 zł.
2) W 2013 roku na zadania podobnego rodzaju przeznaczono środki w wysokości ok. 161 000,00 zł.
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte zostały w załączniku
do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.
4) Termin realizacji zadania: 15.01 - 28.12.2014 r.
5) Oferty należy składać: do 12.12.2013 r.
6) Termin dokonania wyboru ofert: do 20.12.2013 r.
7) Warunki realizacji zadania:
- zadanie polega na kompleksowej organizacji wyjazdów, zapewnieniu transportu
i bazy noclegowej dla środowiska rezerwy Wojska Polskiego podczas organizowanych
na arenie międzynarodowej przedsięwzięć tj.:
a) Międzysojuszniczej Konferencji Oficerów Rezerwy (CIOR);
b) Międzysojuszniczej Konferencji Oficerów Służb Medycznych (CIOMR);
c) Międzysojuszniczej Konfederacji Podoficerów Rezerwy (CISOR);
d) Inicjatywy Gaming oraz Współpracy Państw Bałtyckich (BSC)
oraz przygotowanie polskich drużyn reprezentujących polskich oficerów i podoficerów
rezerwy do udziału w zawodach sportowo-obronnych oficerów i podoficerów rezerwy;
- podmiot ubiegający się o realizację zadania powinien posiadać powinien posiadać odpowiednie
kwalifikacje i doświadczenie w organizowaniu przedsięwzięć o podobnym charakterze.
8) Informacje dodatkowe można uzyskać w Departamencie Wychowania
i Promocji Obronności MON, tel.: 22 68 40 175; 22 68 40 142.

III.

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

21. Przygotowanie Reprezentacji Wojska Polskiego do VI Światowych Igrzysk Sportowych
Korea 2015 w zakresie sportu wyczynowego
1) Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 2 000 000,00 zł.
2) W 2013 roku na realizację ww. zadania przeznaczono środki w wysokości ok. 1 800 000,00 zł.
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte zostały w załączniku
do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.
4) Termin realizacji zadania: 1.03 - 28.12.2014 r.
5) Oferty należy składać: do 10.01.2014 r.
6) Termin dokonania wyboru ofert: do 1.02.2014 r.
7) Warunki realizacji zadania:
- zadanie obejmuje przygotowanie reprezentacji Wojska Polskiego do udziału
w VI Igrzyskach Sportowych Korea 2015 w niżej wymienionych dyscyplinach
sportu wyczynowego:
biegi przełajowe,
pięciobój morski,
pięciobój nowoczesny,
pięciobój wojskowy,
szermierka,
strzelanie z broni długiej,
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strzelanie z broni krótkiej,
bieg na orientację,
spadochroniarstwo,
judo,
lekkoatletyka,
żeglarstwo,
zapasy - styl klasyczny,
zapasy - styl wolny,
triathlon;
- podmioty ubiegające się o realizację zadania 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 prawidłową realizację zadania.
8) Informacje dodatkowe można uzyskać w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego,
tel. 22 68 70 712.
22. Przygotowanie i zabezpieczenie udziału Reprezentacji Wojska Polskiego
w biathlonie podczas Wojskowych Mistrzostw Świata w Narciarstwie i Biathlonie
1) Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 40 000,00 zł.
2) W 2013 roku na realizację ww. zadania przeznaczono środki w wysokości ok. 40 000,00 zł.
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte zostały w załączniku
do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.
4) Termin realizacji zadania: 1.03 - 28.12.2014 r.
5) Oferty należy składać: do 10.01.2014 r.
6) Termin dokonania wyboru ofert: do 1.02.2014 r.
7) Warunki realizacji zadania:
- miejsce realizacji zadania: Polska/ Finlandia
- zadanie polega na przygotowaniu i zabezpieczeniu udziału reprezentacji
Wojska Polskiego w biathlonie podczas Wojskowych Mistrzostw Świata
w Narciarstwie i Biathlonie.
- podmioty ubiegające się o wykonanie zadania 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 prawidłowe wykonanie 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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23. Przygotowanie i przeprowadzenie podsumowania współzawodnictwa sportowego
realizowanego w ramach Międzynarodowej Rady Sportu Wojskowego (CISM)
oraz sportu powszechnego za rok 2013 w Siłach Zbrojnych RP
1) Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 40 000,00 zł.
2) W 2013 roku na realizację ww. zadania przeznaczono środki w wysokości ok. 39 100,00 zł.
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte zostały w załączniku
do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.
4) Termin realizacji zadania: 1.03 - 28.12.2014 r.
5) Oferty należy składać: do 10.01.2014 r.
6) Termin dokonania wyboru ofert: do 1.02.2014 r.
7) Warunki realizacji zadania:
- miejsce realizacji zadania: Warszawa;
- zadanie polega na zorganizowaniu, przygotowaniu i przeprowadzeniu uroczystego
podsumowania współzawodnictwa sportowego w ramach Międzynarodowej
Rady Sportu Wojskowego (CISM) oraz sportu powszechnego za rok 2013.
- podmioty ubiegające się o realizację zadania powinny posiadać doświadczenie
w przeprowadzaniu przedsięwzięć podobnego rodzaju.
8) Informacje dodatkowe można uzyskać w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego,
tel. 22 68 70 712.
24. Wydanie książki
pn. Kultura Fizyczna 2013 w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
1) Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 20 000,00 zł.
2) W 2013 roku na realizację ww. zadania przeznaczono środki w wysokości ok. 15 000,00 zł.
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte zostały w załączniku
do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.
4) Termin realizacji zadania: 1.04 - 31.10.2014 r.
5) Oferty należy składać: do 10.01.2014 r.
6) Termin dokonania wyboru ofert: do 1.02.2014 r.
7) Warunki realizacji zadania:
- miejsce realizacji zadania: na terenie Polski;
- zadanie obejmuje publikację w formie książkowej materiałów o tematyce sportowej będących
kompendium opisujące działalność sportową w Siłach Zbrojnych w 2013 roku;
- publikacja powinna zostać wydana w nakładzie ok. 1500 egz., oprawa miękka,
format: 16,5 cm x 23 cm;
- podmiot realizujący zadanie powinien posiadać doświadczenie w zakresie wydawania
publikacji.
8) Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące publikacji można uzyskać
w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, tel. 22 68 70 712.
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Wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie:

I. Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
(w tym m. in.: 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 oraz 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 2 260 000,00 zł.
2) W 2013 roku w ww. rodzaju wydatkowano środki finansowe w wysokości ok. 2 820 000,00 zł.
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte zostały w załączniku
do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.
4) Termin realizacji zadania: 1.04 - 28.12.2014 r.
5) Oferty należy składać: do 15.01.2014 r.
6) Termin dokonania wyboru ofert: do 1.03.2014 r.

II. 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
w oparciu o zajęcia programowe i przedsięwzięcia o charakterze patriotycznym związane
ze świętami narodowymi, wojskowymi oraz rocznicami historycznych wydarzeń)
1) Na realizację zadań z powyższego rodzaju zaplanowano kwotę w wysokości do 1 300 000,00 zł.
2) W 2013 roku w ww. rodzaju wydatkowano środki finansowe w wysokości ok. 1 200 000,00 zł.
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte zostały w załączniku
do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.
4) Termin realizacji zadania: 1.04 - 28.12.2014 r.
5) Oferty należy składać: do 15.01.2014 r.
6) Termin dokonania wyboru ofert: do 1.03.2014 r.

III. 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 2013 roku w ww. rodzaju wydatkowano środki finansowe w wysokości ok. 200 000,00 zł.
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte zostały w załączniku
do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.
4) Termin realizacji zadania: 1.04 - 28.12.2014 r.
5) Oferty należy składać: do 15.01.2014 r.
6) Termin dokonania wyboru ofert: do 1.03.2014 r.
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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) Oferty należy przesyłać na adres: Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON,
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa. Rozpatrywane będą te oferty, które wpłyną do kancelarii ogólnej
DWiPO MON w terminach podanych przy poszczególnych rodzajach zadań. Za datę złożenia oferty uważa się datę
zarejestrowania jej w kancelarii.
3) 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.
Ocenie merytorycznej poddane zostaną Oferty spełniające wymagania formalne zgodne z Ogłoszeniem Otwartego
Konkursu Ofert.
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 w 2014, które stanowią integralną część ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej
MON oraz na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl.
5) Wyniki Otwartego Konkursu Ofert zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej MON oraz na stronie
internetowej www.wojsko-polskie.pl.
6) Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursów, nie przysługuje odwołanie.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji
w oczekiwanej wysokości.
7) Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. 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).
8)

Termin oraz szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa
o wspieranie lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

9)

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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