OGŁOSZENIE O KONKURSIE

B urmi§trz M iź§ta Wągrowca ogłasza otwarty konłurs ofeń na wsparc ie w 20 l 9 roku realiżacj i zadania
publicmego, w zakresie pomocy społ€cznęj, w tym ponrocy rodzinom i osobom W trudn€j s}tuacji iyciowej
oraż w}Tównywania sza s tj,ch rodzin osób, polegającego na świadczeniu specjalistycżnych usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
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I.

RoDZA.} ZADAMA
wsparcie zadania.

n. WYsoKoŚĆ

PUBLICZNYCH PRZEZNAczoNycH NA RIALIZAć.IĘ
ZADAN|A PUBL|CZNI]Go WlŁĄZ Z wYKAzEłr KOSZTÓW REALIZACJI ZADANIA W
LATAcH PoPRzfDNIcIł

ŚRoDKÓw

LP.

NAZWA ZADANIA

l

swiadczenie specjalistyczoych usług
opiekuńczych w domach

LATA
2t11
15 000

zł

IlI. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
l. Postępowanie konkursowe odbywać będzie się

Z

ż018

ż019

15 0007J

25 o00 7l

tlwzględnienjem zasad okoślonych

w ustawie Z dnia 24 kwieńia2003 roku o działalnościpoątka Publicznego i o wolontariacie.

2- Podmiotami upra§,nionymi do ubiegania się o rcaliżację żadania publiczn§go są organizacje
pozźrądowe oraz podmiory wymienione w art. 3 usL,3 us1^\- o dżiałahośLipałlku Publicznego i o

wolontariacie, plowadzącę działalnośćstatutową w dziedzinie objętęj konkursem.
3, Warunkiem Fzystąpięnia do konkursu ofeń jest złożenie oferł- realizacji zadania publiczrego na
drukli zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporądzenia Ministra Rodz;ny, Pracy i Polityki Społ€cmej
z dnia 17 §ierpnia 20l6 f. \| spfawie wzorów i ramovych wzorół umów dotyczqcych realizacji zadń
publiczńych orąz wzotólł spfawo1dań ż vrkonania lych zadń (Dz.U.20l6 poż. t 300),
4. W ptzrpadku, sdy oferentemjest stowarżyszenie rłpisane do Ąestru inne8o niż ręjest. sto*,arzyśzeń
w Kra,jołf,Tn Rejestrzę Sądowym do oferty dołącryć nalęzy:
1) aktualny odpis z odpowiedniego r€iestru lub ę,\łidencji, potwierdżający status pratmy podmiofu oraz
oferenta;
umocowanie osób upoważlionych do żaciągania zobowiązań majątkowych w
'mjeniu
2) statut podmiotu, a w przypadku. gdy przepisy prawa nie nakładają obowiąż-ku posiadania statutu inny
dokuDent określającyzasady dżiałalnościpodmiotu,
5. o{ertę wypełnić naleł rł sposób z.godny z instrukcjami umieszczonymi wę wzorże of€fty
(!. w załącmiku nr 1 do,wrv, rozporządzenia),
6. Wysokośćdofinanso§ania z budżetu gminy ni€ może śtanowió więcej niż 85yo ko§źóW finanso\łych
projehtu,

7. Jeż€li oferent planuje uwzględnić w ko§ztach realiżacji z"idania,,wkład osobowy'' lub ,.wkład
rz9czowy" zobowiązany jest do zamieszczenia w ofercie iclr wyc€ny,

w

konkursie ofeń zobowiąZany je§t do przedłożenia oferty zgodnej
z zasadami u§zciwej konkuencji, gwarantującej §ykonanię zadania w sposób efektywny, oszczędny
i terminoły.

8. Podmiot uczestnicący

IV,

TERM]N l WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia ] srycmia

20 19 r. do dnia 3 ] grudnia 2019 r.

2. zńanię wlega na świadczeniu specjalistycmych usfug opiekuńczych w miejscu Zamieszkania, o
których mowa w afi- 17 ust. l pkt 1i Wta\|y o pomocy sPołecznej.
3. Zadanie musi być realizowane na terenie Gminy Miejskiej Wągrowiec.

v.

vl.

TERMIN SKŁADA|łIA OFERT

ofęĄ

należy zŁożyć w terminie do dnia t2 gudnia 2018 r. do godz. 1530 w Urzędzie Miejskim w
Wągrowou, przy ulicy Kościuszki l5a.
2. o termirowościzłożeniaoferty de§yduje data wpĘwu do Urzędu Miejskie8o w wągowcu.

1.

TRIT I KRYTERIA sTosowAnm PRZY \ryYBoRZE oFERT ORAZ TERMIN DoKoNANIA
wl,BORU OFERT
1, celem z-aopiniowania ofert powołana zostanie komisja opiniująca,
2. Kajla z ofeń podlega ocenię fo.ma|nej, kóĘ dokonuje pr2ynajmniej dwóch członków komisji
opiniującej. ooena formalna oferty dokony\łanajest przy pomocy kart oc€ny.
3. ofeńa spełnia 1varuŃi fomalne. jeżeli złoźonazo§tała:

l) w terminie wskazanym w ninĘszym ogłoszeniu;
2) na odpowiednim druku;
3) przez Uprawniony podmiot;
4) ł iakresie z8odnym z ogłoszonym konkursem;
5) z uwzględnieniem warunku, że Wysokośćdotacji wynosi nie więcej niż 85

7u

kosźów finansowych

projektu;

6) podpisana została przez upoważnione ośoby;
7) spolądzona żostała niezgodnie z wlłyczrrymi okeślonymi w pk III ppkt 5 ogłosżenia.
4, ofer§, spełniając€ kr}teria forma]n€ podlegają oc€nie mery.torycmej.
5. lndywidualnej oceny merytorycmej ofeńy dokonują §złonkowi€ komi§ji Prry Pomocy kań oceny
wcdfug krleriów określonych w art, 15 ust, I uśtabyo clziałalnościPo4rku publić1nego
i o voloklariacie. Członkowie komisji płzyznń mogą w kazdlłn z kryteriów oceny punkty
w skali od 0

-

]0,

6. Komisja opiniująca może żądać od ofęrentów doda&o\łych informacji dotyczących t eściułożonych
oferx.

7, Do

dolrnansowania zarekornęndowane zoslaną
najwięksą liczbę punktów, W przypadku:

w

pierws7§j koicjności oferty, które

uzyskó

1) równej licżby punktów decyduje głosowanie członków komisji;
2) równej liczby głosów, decyduje głos przewodnicącego komi§ji,
8. ostatecmą decyzję o wsparciu realizacji zadania podejmuje Burmistlz Miasta Wągrowca.
9. Decyzja o przyntaniu dotacji nie je§t decyzją administaryjną w rozumieniu przepisów kodeksu
postępowania administracyjnego i nie prrysługuje od niej odwołanie,
lo.Wybór olert nastąpi do dnia 21 enrdnia 2018 r,

1

1.W przypadku przyznania dotacii w l§vocie niższej niż wnioskowana, oferent ma prawo do negoc.jowania

zakesu żecżowego zadania oraz jęst zobołiązany do dostarczenia zaktualizowanego kosźorysu
realiżacji zadaoia, a w uzasadnionych pżypadkach również zakfualizowanego harmonogramu działń.
l2,Wyniki otwatego konkursu ofert podane zostaną do publicznej \łiadomościpoprżez ich ogłosżenie:
l) \\ BiUletynie lnlormacji Publicmej:
2) natablicy ogłoszeń w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Wągrowcu;
J) na stronie inlemeIo\\ą
,
13, Z \ł}branym oferentem podpisana zostanie umowa, która będzie podstawą przekazania dotacji,

lrs.lągqlss

VII.

INFORMACJEDODATKOWE

1. organizacje pozarządowe oraz podmioty w}łnienione w ań, 3 ust, 3 ustawy o działalnościpoż}tku
publicznego i o wolontariacie, mogą zgłaszać swoich pżedstawicięli na członków komisji opiniująccj
w nieprz€kraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2018 r, (decydLle data wpĘwt zgłoszenia).
2. Podmioty, o kiórych mowa w pkt 1, zgłaszają slvoich przedstawicieli poprzęz ńożenię
w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu pisemnego rvniosku, zawierającegoI
|) na,,vę oraż adres podmiofu /glaszającego:
2) imię i nażwisko kandydata na członka komisji;
3) numęr telefonu kontaktowego do kandydata,
3. W prrypadku braku zgłoszeń, o których mowa w ust, 2, komis.ja opiniująca powołana zostanie bez
przedstawicie]i sektora pozarządowego,

Wągrowiec. dnia 19 listopada 2018 r.

BURMISTRZ MIASTA WĄGROWCA
/-/

KR7,YSZToF PosżwA

