OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza otwarty konku§ ofeń na powierzęnie rca|izacj| zadania
publicznego w zakesie pomocy §poł€cznęj, polegającęgo na prcwadzeniu środowiskowego donrr
samopomocy dla osób ż zaburżeniami psychicmymi w Wągrowcu w 2019 roku,

I. RODZAJ ZADANIA
Powierzenie prouadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicżnymi.
rr.
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1. Postępowanie konkursowe odbynać będzie się z uwzględnieniem zasad okręślonych w ustawie
z dnia 24 k$,ietnia 2003 roku o działalnościPożylk publicznego i o l,,,olofitafiaLie.
2. Podmiotami upm\łnionymi do ubiegania się o rea|izację zźdania publicznego są orBanizacj€
pozarz4dowe ora7 podmioty \§-mienione w art. 3 ust.3 lstawy o działdlfiościpozylku publiczne4o i o
wolonta acie,pfowadzące działalnośćstafutową w dziedzinie objętej konkursern,
3. warunkiem prżysląpienia do konkursu of§rt jęst złożelrie oferty realizacji zadania publicmego
na druku zgodnym z załącżnikiem nr 1do Rozporżądzenia Minislra Rodżiny. Placy i Polityki
Społecznej z dnia 17 sierpnia 20|6 r. w sPfawie wzorów i ramowych wzorów umów dotyczqcych
fealizacji żaddń puhliLźtlych ofaz y)zoró\| spfu7wozdań z wykonania rych zadań (Dr.U. 20l ó, poż. 1300),
4. W przypadku, gdy oferentem je§t stowarzyszenie wpisane do rejeslru innego niż rejesb stowarrysżeń w
Kąjowym Ręjestrze sądowym do ol'e.ty dołączryć nalery:
1) akoalny odpis z odpowiedniego rejeśtru lub cwidencji, pohvierdzający stafus pmłny podmiolu
oraz umocowanio osób upowdźnionych do zaciągania żobowiążarlmajątko*ych w irnieniu
oferental

2)

§tatut podmiotu, a w prżypadku, gdy

Fzepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania statutu

inny dokument określają§y zasady dżiałalnoś§ipodmiotu.

5. ofeńę wypełnić należy w sposób zgodny

z

instrukcjami umi€szczonymi

w€ wzorz€ ofeą

(tj, w załączniku nr 1 do §,w. tozporżądzenia),

6. Jeżeli ofelent

planuj e uwzględnió w kosaach lęalizacj i zadan ia,.wkład osoboly" lub ,,wkład rżeczow}"
jest
zobowiązany
do zamieszczenia w ofęrcie ich wyceny,

w koŃursi§ ofęit zobowiązany jeśdo

przedłożenia ofelty Zgodn€j
z zasadami ucz§iwej konkurencji, gwarantującęj §ykonanię zadania w sposób efektyrłly, oszciędny i

7. Podmiot uczestniczący
terminol1T.

lv.

TERMIN t WARI]NKI REA],IZACJI ZADANLĄ

l,

2.
3,
4,

Zadanie polega na p.owadz§niu w Wągrowcu dziennego &odowiskowego domu samopomocy typu A,
B, c, dia 30 osób ż zabuźeniami psychicmymi wyrnienionymi w § 3 ust, 1 Rozporządzęnia Minisira
Pracy i Polityki Społecmęj z dnia 9 grudnia 2010 rokrJ w sprav,ie środolłisk)wfchdomóv samopomocy,
zgodnie z nymogarni opisanymi w tym rożporządzeniu.
Miejscem realizacji zadfilia.jest budynęk stanowiący własnośćGminy Miejskiej Wągowiec, znajdujący
się przy ul. Piaskowei 6 w wągfowcu.
Termin realizacji zadania ustala się od dnia 01.01.20l9 r. do 3 t,] 2.2019 r.
Zadanie powinno być realizowane z najwyżsą starannością oraz zgodnie z obowiąuującymi przepisami
prawa.

V.

TERMIN SKLĄDANIA OFtrRT

§ Urzędzie Mjejskirn w
1. Oferty należy złożyćw tęrrnini€ do dnia !2_€pda!ą2@ldq€qdz-]l1
Wągrowc\ przy ulicy Kościuszki15a,
2, o teminowości żożenia ofen)- decyduje data wpĘvu do Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.

VI. TRYB I KRYTERIA STOSOWAI\ID PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMIN DOKONAMA
WYBORU OFERT
l , celem zaopiniowania ofe powołana zośanie komisja opiniująca.

2. Kżda z
3.

4,
5,

6.
7.

ofeń podlega ocenie formalnej, ttórej dokonuje pr4łrajmaiej dwóch członków komisji

opiniującej. ocena formalna oferty dokon}.\łanajest prży pomocy kart oceny.
Oferta spełnia warunki formalne, jeżeli złożonazo§tała:
1) w terminie wskazanym w niniejsż}m ogło§z€niu;

2) na odpowiednim druku;
3) przez uprawniony podmiot;
4) w zakesie zgodnym z ogłosżonym konku$€m;
5) podpisana została przez upoważnione o§oby;
6) sporządzoDa ?ostała niezgodnie z wlłycmymi określonymi w pkt IlI ppkt 5 ogło§zelriaj
7) zawieĄąca błędy rachunkowe Wiemoż]iwiające ocenę ofeńy,
oferty spełniające kr}teria formalne podJegają ocenie mer}torycaej.
lndywidualnej oceny merJłorycmej oferty dokonują członkowie komisji przy pomocy kart oceny według
kryteriów oloeślonych w 8ń. 15 ust. 1 ustaw, o działalnościpllłtku publicżkego
i o wolontariacie. Członkowie komisji przyz-nać mogą w każd}m z k§.teriów oceny punkty w skali
od

0,

10,

Komisja opiniująca może ądać od of€rętńw dodatkowych informacji dotyczących treściz,łożonychof€ń.
Do dofinansowania zarekomendowana zostanie ofetta, Llóra uzyskała najwiękśzą liczbę punków. W
prz}padku:
1) równej ticzby punktów decyduje głosowanie członkó\ł komisji;

8.
9.

2) równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego komisji.
ostateczną decyzję

o

powierzeniu realizacji zadania podejmuje Burmistrz Miasta Wągrowca,

Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administrac}jną w rczumieniu przepisów kodęksu

postępowania administracyjnego i nie przysługuje od nięj odwołanie.
1 0. Wybór
ofert nastąpi do dnia 2 l grudnia 20 1 8 L
11. W przypadku przyanania dotacji w kwocie niższęj niż wlioskowana. oferent ma prawo do negocjowariia

zakrcsu rzeczowego zadania olaz jest zobowiązany do dostarczenia żaktua]izowanego kosztorysu
realizacji zadania, a w uzasadnionych prrypadkach również zaktualizowanego harmonogramu działań,
i2. Wyniki otrvańego konkursu ofeń podane zostaną do publicmej wiadomości poprzez ich ogłoszenie:
a) \\ BiuleDnie lnformacji Publicznej:
b) na tablicy ogłosżeń w siedzibię Urzędu Migjskiego w Wągrowcu;

c) na sIronie in|ernetouej wrł rł rragrouiec.eu

,

13, Z rvybranl.m olerentem podpisana zostanię umowa, która będżie podstawą pżekazania dotacji.

VII. INFORNŁĄCJE DODATKOWE
1. orgaoizacje pożarządowe oraz podmioty

2.

3.

w)łnienione w art. 3 ust. 3 hltaw, o działalnościpożrlk1l
publicznego i a wolontalżcle, mogą zgłaszać swoich przedstawicie]i na członków komisji opiliującej w
nieprzekaczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2018 r. (decyduje data wp\§u zgłosżenia).
Podmioty, o Llórych mowa !V pkt 1, zgłaszają swoich przedstawicieli poplzęz złożenlę
w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu pisemlego wniosku. za*,ierającego:
|) na,,ue oraż adres podmiofu 7glas7djącego:
2) imię i nazrvisko kandydata a członka komisji;
3 ) numer telęfonu kontakowego do kandydata.
W przypadku braku zgłoszeń, o których lnowa w ust. 2, komisja opiniująca powołana zostani€ bez
przed"t $ icieli -ekord pozarlado\ego,

Wągrowiec. dnia I9 listopada 20l8

r,
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