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MIASTA WĄGROWC-Ą

Zarządzenie nr |37 12011
Burmistrza Miasta Wągrowca
zdnia 16 listoPadaZ}Il

pod
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na rea|izację zadania z zakresu pomocy społecznej
,ui*ą,,Pro-wadzenie OśrodkaWsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób
zZaburzeniami Psychicznymi" oraztrybie i kryteriach stosowanych przy wyborze oferĘ.

Na podstawię art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnta 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U.
z z,5ol r.Nr 142 poz. I59I z pożn. zm) t afi. 25 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r' o pomocy
społecznej (Dz.IJ. zŻOO9 r. Nr 175, poz.1362 zpoźn. zm.),zarządzasię co następuje:

2012 przyjmuje się do realizacji przez organizację pozarządową lub podmioty
określone w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwiętnia 2003r. o działaInościpożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz.I536 z poźn. zm.) zadanie w zakresie pomocy

$ 1. W roku

społecznej o nazwie:

,,Prowadzenie ośrodkaWsparcia

z Zabut zęni ami

P sy ch

Środowiskowego

Domu Samopomocy dla

osób

icztty mI"

oferty na dofinansowanie powyższego zadaniamogą składaó podmioty Wszazęgolnione w $ 1
iini";''.go zarządzenia, według wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społócznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego Wzoru umowy
doty"rą"ych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
( Dz. U'. z 2011 Ni 6, poz. 25) wrM z dodatkowym zilącznikiem do kosztorysu, który jest
.rmiesr"ror'y w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Wągrowca (do pobrania na stronie
www.wagrowiec.eu lub w lJrzędzie Miejskim pok. 102)'
$ 2.

zadania ustala się od dnia 1 stycznia 20L2 r.
$ 3. 1. Termin realrizacjivłyŻej wymienionego
do dnia 31 grudnia 20IŻr.
2. Termin składania ofert na rcalizacjęzadaniaupływa w dniu 15 grudnia 20II

r.

o godz. 15.00

Komisja KoŃursowa powołana odrębnym
$ 4. Konkurs narea\izację w/w zadania przeprowadzi
Zaruądzeniem B urmi s tr za Miasta Wągrowc a.
w terminie 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
$ 5. Wybór oferty zostanie dokonany

$ 6. Kr1'teria stosowaneptzy wyborze oferty:

Zakresoceny określonyw art.15 ust.l ustawy o dziaŁa|ności pozytku
Publicznego i o wolontariacie
(Dz.lJ. z2OI0 r. Nr 234,poz.I536 zpóŹn. zm.)

Liczba punktów
możliwych do
uzyskania

l

I

ocena mozliwości realizacji zadania publicznego przez organŻacJę

I

l

-

20

pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3

I

_,.l

ocena kalkulacji kosztów realtzacji

zadania
w tym w odniesieniu do zakresu rzęczowego zadania

publicznego,I

30

20

10

l
I

o cena planowane go wkładu r zeczow ego,

o

Sobowe go, w tym swladczenla

j

wolontariuszy i pracę społeczną członków

Ana\za i ocena realizacji zleconych zadan publicznych w przypadku
organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3,
btorąc
tataón poprzednich ręalizowały zlecone zadania publiczne, biorąc
które w latach
rozliczenia|
pod uwagę rzetelnośći terminowoŚÓ oraz sposób roz|iczęnia

ót''y-uny.h

na ten cel

środków

--

10

I

l

I

10

l

jako iloraz sumy
Wybrana zostanie oferta, która uzyskanajwyŻszą średniąliczbę punktów ustaloną

I

I
I

puŃtów przyznanych przez wszystkich człoŃów komisji' ptzez liczbę członków komisji
iliorących'udział w praóach komisji. Wniosek oceniany będzie przez każdego członka komisji
poŻytku publicznego
konkuisowej w zakrósie określonym w arl. 15 ust. 1 ustawy o działalności
i o wolontari acie (Dz.lJ ' z 20IO Nr 234, poz.I536 z poźn. zm'). Za wniosek oceniony pozytywnie
punktów.
uwaŻasię każdy wniosek, który uzyskał średniopowyżej 600ń moŻIi!\rych do uzyskania
Zas ady pr zy Znaw ani a punktów okre Ś1 a p owy Ższa tab e a'
1

się Zastępcy BurmistrzaMiasta Wągrowca.
$ 7. Wykonanie zarządzetiapowierza
$ 8. Zarządzenie wcho dzi

w Życie z dniem podjęcia'

