OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz M iasta Wągrowca ogłasżaotwarty konkurs of€ń na wsparcie w 201 9 roku realizacj i zadania
publicmego w zakresie pomocy społecznej, ł rym pomocy rodzinom i osobom w trudnej s}'tuacji życiowej
oraz rłyrówn),\ł,a]tia szans tych .odzin i osób, polegającego na udzięlaniu scfuonienia i zapewnieniu posiłL:u
osobom tego pozbawionym.

I. RODZAJ ZADANIA
Wsparcię zadania,
.

PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REAIIZACĘ ZADANIA
PLrBLICZNf,CO WRAZ Z WYKA,ŻEM KOSZTÓW REALIZACJI ZADANIA W LATACE
POPRZEDNICH
WYSOKOŚC ŚRODKÓW

LP.

].

NAZWA ZADANIA
udzielanie schronienia oraz
Zape§,nięnie posiłku osobom tego
pozbalłionym

LATA

2ll1
65 000 zI

m. zAsADy PRZYZNAWANIA DoTACJI
l, Postępowanie konkursowe odbywać będżie się z

2019

2018

65 000

z,ł

65 000 zł

uwzgiędnieniem zasad okeślonyclr w ustawie

z dnia 24 kwietnia 2003 loku o działąlnościpaż?lku publicznego i o l{,olońtariat ic,

2. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o realizację żadania pubiicznego §ą organizacje
pozalądowe oraz podmioty \łymienione w ań. 3 ust. 3 usta\ły o tlzidłalnoŚLi Po4thJ publicz ego
i o yrolontafiocie- prowadzące działalnośćstatutową ł, dziedzinie obiętei konkurs€m.

J, Warunkiem prżystąpienia do konkursu ofert jest złożenieofęrty realiżacji żadania publiczn9go
na druku z8odnym ż załącmikiem nr 1 do Rozporządzenia M;n;stra Rodziny, Pracy i Polilyki

r..ł sptavie wzorólł i ramowych |rzofóy) umó|| dolyczqqch
realizacji zadań Publiclnych oraz wzorów spr&l)ozdąń z *yknmia tvch zadń
społecznej ż dnia 17 sieĘnia 2016

4.

(Dz.U, 2016 poz. 1300).
W przypadku, gdy oferentem jest stowarżłszenie wpisane do rcjestru innego niż rejesh stoważyszeń
w Krajo\łym Rejestrże sądow}-m do oferty dołączyć nalęż.,1|
]) allualny odpis ż odpowjędnie8o lejestru lub ewidencji, potwierdzający status prawny podmiotu oraz
umocowanie osób upowaunionych do Zaciągania zobowią26n majątkowych w imieniu oferenta;

2)

statut podmiotu, a w

pr4padku, gdy przepisy prała nie nałładająobowiążku posiadania statutu inny

dokument określającyZasady działainościpodmiofu

.

5, ofeltę

6.

w}pełnić należy

w

sposób zgodny

z

instrukcjami umieszczonymi w§ wzorze of§ńy

l do ww, fozporządzenia),
Wysokośćdofirransowania z budżetu gminy nie moź€ stanowić więcej

(tj. w załączniku nr

nż 859/" kosżóW finansowych

projellu.
7. Jeżeli oferent pJanuj e uwzględnić lv kosźach realizacj i zadania,,wkład osobowy" Iub ,,wkład rzeczoły'
zobowiąznyjest do zam;eszczenia w ofęrc;e ich wyceny.
8, Podmiot ucz€stnicący w konłursie ofert zobowiążany je§t do p.?§dłożenia oferty z8odlej
z zasadami uczciwej konkurencji, gwafantującej wykonanie zadania w sposób efelty.tvny, oszczędny
i terminowy.

ry. TERMIN I WARI]NKI RlALIzAcJI ZADANLĄ
1, Termin realizacji zadania ustala §ię od dnia l stycmia 2019 r. do dnia 31 grudnia 20]9 r,
2. Zadanie polega na udzie|aniu schronienia o§obom bęzdomnym, zapewniającego tymczasową pomoc
w postaci miejsca noclegowego, w ramach, kóręgo umożliwia się bezdomnemu spęilzenie nocy
w wafunkach 8waranfujących ochronę życia i zdlowia, a także udzielaniu pomocy doraźnej
w postaci jedn€go gorącego posiłku dżjennie osobie, kóra własn}an staraniem nie moż go sobie
zapewnić.
3. Zadanie musi być realizowane na tercnie Gminy Miejskiej wągrowiec,

v.

TERMIN SKł,ADANIA oFf,RT

], ofeńy nalezy złołćw terminie do dnia ]2

enrdnia 2018 r. do godz.

1530

w Urzędżie Miejskim

w Wągrowcu, przy ulicy Kościuszki 15a.

2.

O telminowości złożeniaoferty decyduje

data.łp§lłt do Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.

VI. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY W}BORZI
WYBORU OFERT

OI]'trRT

ORAZ TERMIN DOKONAMA

1. Celen zaopiniowania ofert powołana zostanie komisja opiniująca,
2. Ka:jda z ofert podlega ocenie formalnej, której dokonuje pr4łrajmliej dwóch człoŃów komisji
opiniującej. ocena formalna oferty dokon},wana je§t prry pomocy kań oceny.
3. ofeńa sp€łnia u,arunki fonnalne, jeżeli złożonazostała:
1) w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszenirr;
2) na odpowiednim druku;
3) pżeżuprawniony podmiot;
4) w zakresie zgodnym z ogłosżonymkonkursem;
5) z uwzględnieniem warunkr; że wysokośćdotacji wynosi nie więcej nż 85 y" kosźó\ł finansołych
projektu;

6) podpisana została prz€z upowaźnione osoby;
7) sporż4dzona została niezgodnie z w}tycznymi ok§śtonymi w pkt IlI ppkt
4. oferty spełniające kr}teria formalne podlegają ocenie mełtorycznej.

5 ogłoszenia.

5, lndl,widualnej oceny meĄłorycmej ofelty dokonują członkowie komisji przy pomocy kart oceny
według krleriów określonychw fi. 15 ust. I ustały o działalnościpdątku publicnego
i o wolontałiacie. CzłoŃowie komisji przyznać mo8ą w kżdym z kryteriów oceny punkty w skali
od 0, l0.
6, Komisja opiniująca może ądać od oferentów dodatkowych informacji dotycz4cych treścizłoźonych
ofeń,

7. Do

dofinansowania żarckomendowanc zostana w pierwszej kolejności ofelly, które uą,skały
największą liczbę punktów W przypadku:
] ) równej liczby punktów decyduje głosowanie członków komisj i;
2) równej licżby głosów, decyduje głos przewodniczącego komisji.
8. ostateczną decyzję o wsparcju tealizacji zadania podejmu.je Bumistrz Miasta Wągrowca,
9. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest dcc}'zją administracyjną w rozumieniu przepisó§, kodęksu
postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.
10,Wybór ofet nastąpi do dnia 21 grudnia 20]7 r,
] 1.w przypadku pźyzlania dotacji w kwocie niższe.jniżwnioskowana, oferent ma prawo do nogocjowanja
zakrcsu rzecżowego żadania oraz jest zobowiąZany do dostaaczeąia zaklualizowanego kosźory§u
ręa]izac.ji zadania, a w uzasadnionych przlpadkach lównież zaktualizowane8o harmonognmu dżiałań.
12,Wyniki otwańego konkursu ofert podane zostaną do publicznej wiadomości poprzez ich ogłoszenie:
1) w Biulerynie Informacj i Publicznej;
2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu;
j) na ,tronie inrernelorręj urw rł aglogĘqąL,
l 3 . Z łl,branym oferentem podpisana zostanie umowa, l(tóra będzie podstalvą przekazan ia dotacj i.

VII. |NFORMACJEDODATKOWE
1, Organizacje pozarządowe oraż podmioty

2,

3,

\rymienione w art. 3 ust, 3 ustawy o działalnościpoż}tku
publiczne8o i o wolontariacie, mogą Zgłaszać swoich przedstawicię] i na członków komisii opiniuiącei
w nigprzekaczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2018 r. (decyduje data wpływu zgłosz€nia do Urzędu
Miejskiego w Wągrowcu).
Podmioty,
których mowa w pkt
żg}a§zają swoich prz€dstawicieli poprzęz złożenie
w Urzędzie Miejskim iv Wągrowcu pisemrrego wniosku, zawierającego:
1) nazwę oraz adres podmiotLt zgłaszającego;
2) imię i naz*,isko kandydata na członka komisji;
3) numel telefonu kontakto*,ego do kandydata.
W przlpadku braku zgłoszeń, o klórych mowa w ust. 2, komisja opiniująca powołana zo§tanie bez
przedstawicieli seklora pozarządowego,

o

l,

Wągrowiec. dnia lq tjsropada 20L8 r.

BURMISTRZ MIASTA WĄGROWCA
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