Dzia aj c na podstawie art. 11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o
dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 z 2003 r poz. 873)

Burmistrz I owej
og asza
otwarty konkurs ofert na realizacj

w 2008 r zada

publicznych

wiadczonych na rzecz spo eczno ci lokalnej przez organizacje
prowadz ce dzia alno

po ytku publicznego w zakresie:

„Przeciwdzia anie patologiom spo ecznym”
1. Zlecenie realizacji zada publicznych w powy szym zakresie nast pi w formie
wspierania takich zada

wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich

realizacji.
2. W otwartym konkursie ofert uczestnicz organizacje pozarz dowe, podmioty
wymienione w art.3 ust.3 ustawy jw. oraz jednostki organizacyjne podleg e
organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
3. Rodzaj zadania i wysoko

planowanych w projekcie bud etu na rok 2008

rodków publicznych przeznaczonych na ich realizacj :
prowadzenie specjalistycznych pó kolonii dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych – 7.000 z .
4. Termin i warunki sk adania ofert

1) Warunkiem przyst pienia do konkursu jest z
na druku

enie oferty sporz dzonej

stanowi cym za . Nr 1 do rozporz dzenia Ministra

Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 27 grudnia 2005 r w
sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru
umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z
wykonania tego zadania (Dz.U.05.264.2207).
2) Ofert

nale y z

w zaklejonej i opiecz towanej kopercie z

dopiskiem „KONKURS” oraz informacj

jakiego zadania z zakresu

przeciwdzia ania patologiom spo ecznym oferta dotyczy
Do oferty winny by za czone nast puj ce dokumenty:
1

Aktualny odpis z rejestru (wa ny miesi c od daty wystawienia),
wyci g z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzaj ce status
prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentuj cych;
Aktualny

statut

lub

inny

dokument

wskazuj cy

zakres

dzia alno ci podmiotu;
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2007;
Za wiadczenie o niezaleganiu z p atno ciami na rzecz ZUS i
Urz du Skarbowego
3) W przypadku za czenia do oferty kopii jakiegokolwiek dokumentu winna by

ona potwierdzona przez organ wydaj cy dokument, b

przez osoby upowa nione do reprezentowania oferenta.
4) Upowa nienie do podpisania oferty winno by do czone do oferty, o ile
nie wynika ono z innych, za czonych do oferty dokumentów.
5) Termin sk adania ofert up ywa w dniu 11 lipca 2008r. o godzinie 15.00
(w przypadku nades ania oferty poczt , liczy si

data jej wp ywu do

Urz du Miejskiego w I owej).
6) Ofert

nale y z

w Sekretariacie Urz du Miejskiego w I owej

ul. eromskiego 27 .
7) Oferta z

ona na innym ni wymieniony w pkt.1 druku, niekompletna,

nieprawid owo wype niona lub z

ona po terminie, zostanie odrzucona

z przyczyn formalnych.
8) Oferent ponosi wszelkie koszty zwi zane z przygotowaniem i z

eniem

oferty.

5. Zasady przyznawania dotacji

1) Post powanie konkursowe odbywa

si

b dzie przy uwzgl dnieniu

zasad okre lonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r o dzia alno ci
po ytku publicznego i o wolontariacie – art.15
2) Z

enie oferty o dotacje nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i

nie gwarantuje przyznania

rodków w wysoko ci, o któr

wyst puje

oferent.
3) Szczegó owe i ostateczne warunki
regulowa

b dzie umowa

zawarta

realizacji
pomi dzy

finansowania zada
Gmin

I owa, a
2

wybranym

oferentem

-

wzór

umowy

stanowi

za .

rozporz dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
dnia

Nr

2

do

Spo ecznej z

27 grudnia 2005r., w sprawie wzoru oferty realizacji zadania

publicznego,

ramowego

wzoru

umowy

o

wykonanie

zadania

publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz.U.05.264.2207 ).

6. Termin realizacji zadania: obejmuje okres wakacji letnich tj. od dnia
15.07.2008r. do 31.08.2008r. z zastrze eniem, i

szczegó owe terminy

wykonania zada okre lone zostan w umowach.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
1) otwarcie ofert nast pi w dniu 14.07.2008r. o godz. 9.00 w Urz dzie
Miejskim w I owej ul. eromskiego 27
2) otwarcia ofert i ich oceny po wzgl dem formalnym i merytorycznym
dokona Pe nomocnik Burmistrza ds. Przeciwdzia ania Uzale nieniom
sporz dzaj c pisemny protokó

i kwalifikuj c z

one oferty do

otrzymania dotacji bior c pod uwag w szczególno ci:
kompletno
mo liwo

oferty
realizacji zadania przez oferenta w przewidywanym

czasie i przy posiadanych rodkach
posiadanie przez oferenta odpowiedniego do wiadczenia w
zakresie realizacji zadania b
przedstawion
wysoko

kalkulacj
rodków

cego przedmiotem konkursu

kosztów realizacji zadania, w tym

w asnych

i

pozyskanych

od

innych

podmiotów
adekwatno

za

oferty w odniesieniu do planowanych

efektów zadania publicznego
wiarygodno
zgodno

finansow oferenta

oferowanego zadania z zadaniem okre lonym w

og oszeniu konkursu ofert.
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3) podmioty realizuj ce w/w zadanie winny posiada
do wiadczon

kadr

oraz zasoby rzeczowe

wykwalifikowan

i

(baza materialno –

techniczna) zapewniaj ce efektywne i terminowe wykonanie zadania.
4) decyzj o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz I owej po zapoznaniu
si

z opini

Pe nomocnika ds. Przeciwdzia ania Uzale nieniom oraz

opini Skarbnika Gminy.
5) decyzja Burmistrza jest ostateczna
6) warunkiem zawarcia umowy jest:
otwarcie wyodr bnionego rachunku bankowego dla przyj cia
dotacji
w

przypadku

przyznania

dotacji

w

wysoko ci

innej ni

wnioskowana – korekta kosztorysu projektu
7) podmiot dotowany po zako czeniu realizacji zadania zobowi zany jest
do przedstawienia szczegó owego sprawozdania merytorycznego i
finansowego zgodnego ze wzorem stanowi cym za . Nr 3 do
rozporz dzania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej o
którym mowa w pkt.5 pp.3.

8. Postanowienia ko cowe

Wy oniony podmiot zobowi zany zostaje do zamieszczenia we
wszystkich drukach i materia ach reklamowych zwi zanych z realizacj
zadania

(plakatach,

zaproszeniach,

regulaminach),

og oszeniach prasowych, reklamach informacji o tym, i

a

tak e

w

zadanie jest

dotowane przez Gmin I owa.
Wy oniony podmiot zobowi zany b dzie do dostarczenia do Urz du
Miejskiego w I owej dokumentów potwierdzaj cych wykorzystanie
rodków publicznych na realizacj zadania (dokonanych przelewów, list
ac itp.) w ci gu miesi ca od dnia wykonania zadania.

9. Inne informacje
1) Rozstrzygni cie konkursu nast pi w ci gu 14 dni od up ywu terminu
sk adania ofert.
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2) Wyniki konkursu b
og osze

og oszone poprzez wywieszenie na tablicy

Urz du Miejskiego w I owej ul.

eromskiego 27 oraz

publikacj og oszenia na stronie internetowej
3) Konkurs zostanie uniewa niony w przypadku gdy:
nie wp yn a adna oferta
wp yn a jedna oferta nie spe niaj ca wymaganych warunków
adna z ofert nie spe nia wymaganych warunków
wyst pi a istotna zmiana okoliczno ci uniemo liwiaj ca zawarcie
umowy, której nie mo na by o wcze niej

przewidzie

4) Wszelkie wyja nienia i szczegó owe informacje dot. konkursu mo na
uzyska

u Pe nomocnika Burmistrza I owej ds. Przeciwdzia ania

Uzale nieniom pod numerem telefonu: 607 318 419

Burmistrz I owej
/ Adam Gliniak /
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