
BURMISTR2 OPOCZNA 
uJ. Staromiejska 6,26-300 Opocznc 
tel. (044) 736 31 00, fax 736 31 11 

Na podslawic art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwictnia 2003 rokii o dzialalnosci po/>lkii public/ncgo i o wokintariacic {tj. Dz. 
U. z 2014 riiku poz. 1118 /c zm.J. art. 4' usi. 1 i 2 ustawy / dnia 26 pazd/iernika 1982 roku o u\cl io \ \aniLi u tr/c/wosci 
i przeciwd/ialaniu alkoholi/.nio\\ (tj. Dz. IJ. z 2012 roku poz, 13?6 ze zni,). l'chwal\r Xl.Vl/464 14 K;td\i 
u OpOLznic z dnia 14 lislopada 2014 roku \c przAJk^cia ..Gniinncgo Prograniii I'rofilaklNki i Rozuiaz>uania 
Problemou Alkoholo\\\ch dla Gminy Opocz.no na 2015 rok" oraz ..Gminncgo Programu Przcciudzialania Narkomanii d l a 
Gmin\o na 2015 rok" oraz UcliwaK Nr XLVl/465/14 Rad\j u Opocznie z dnia 14 listopada 2014 roku 
w sprawic przyjt^cia ..Roczncgo Programu Wspolpracy (iminy Opoczno z organiz.acjami pozarzifdouymi oraz poduiiolanii 
pro\\adzi)c\nii dzialalnosc poz) tku publiczncyo na rok 201 5". 

BURMISTRZ OPOCZNA 
ogtasza otwarty konkurs otcrt na realizacjt; zadan w zakresie 

przeciwd/ialania uzaleznieniotn i patologiom spulecznym w ramach 
Gminncgo Programu Przcciwdzialania Narkomanii 

na rok 2015 

F. Rody.aj zadania i wysokosc srodkow finansowych nrze/naczonych na rcalizacjc 
zadania. 

Zadanic IV 
Wspoma^cmie dzialalnosci stowarzyszen. instytucji, organizucji i osob fizycznych, sluzqcych 
rozvi'iqzywaniu problemdw alkoholizmu i narkomani. 

1. Rcalizacja programu reintegracji spolec/nej osob uzalcznionych od srodkow 
odur/aj^cych prowadzonych w klubach abst>nenckich poprzez prowadzenie grupy 
AN. ' 

Planowana na rok 2015 kwota wynosi 3.000zl i zostanie przekazana na konto oforenta po 
podpisaniu umowy \ 2 transzach do korica 2015 roku. 
W roku 2014 na realizacj^ tego zadania przeznaczono kwot^ \ wysokosci 3.500zl. 

II. Zasady przyznawania dotacji. 

1. W otwartym konkursie ofert mog^ uczestniczyc organizacje pozarzcjdowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku 
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U . z 2014 roku poz. 1118 ze zm.). 

2. Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wylonionemu w drodze wyboru 
najkorzystniejszych ofert przez Komisje Konkursouq i podj^ciu decyzji przez Burmistrza 
Opoczna. 

3. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami w/w ustawy po podpisaniu umowy 
z wylonionym oferentem. 

4. Zlecenie zadania nast^pi w I'ormie wspierania wykonania zadan publiczn\ch. wraz 
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

5. Sktadai^cv oferty powinien zapewnic min. 10% srodkow fmansowvch wlasnych na 
realizacji zadania. 

6. Rozpalrywanc bt^d^ wyl^cznie oferty kompletne i prawidlowe. tj. sporz^dzone 
z zachowaniem zasad i warunkow okreslonych w niniejszym ogloszeniu. 

7. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszych ofert i ogloszeniu wynikow konkursu zostanie 
zawarta umowa. na podstawie ktorej zlecone zostanie wykonanie zadania publicznego. 

III. I ermin i warunki realizacji zadania. 

1. Zadanie b^dzie realizowane w okresie od dnia podpisania umowy^ do 31 grudnia 2015 
roku. 



2. Zadanie b^dzie realizowane dla doroslych mieszkancow gminy Opoczno uzalcznionych 
od srodkow odurzajqcych. 

3. Zadanie b^dzie realizowane przez osoby posiadaj^ce kwalifikacje do realizacji 
programow rehabilitacyjn\ch z zakresu wspierania zdrowienia osob uzalcznionych od 
srodkow odurzajijcych. 

4. Zadanie b^dzie obejmowac realizacji programow wspieraj^cych proces zdrowienia osob 
uzalcznionych od srodkow odurzaj^cych. 

IV. Termin i warunki skladania ofert 

1. Warunkiem przyst^pienia do konkursu jest zlozenie oferty. 
2. Oferta powinna bye zlozona na wzorze oferty okreslonym Rozporzadzeniem Ministra 

Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty 
i ramowego wzoru umowy dotyczijcych realizacji zadania publicznego oraz wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U . z 2011 roku Nr 6 poz. 25) ŵ  zamkniitej 
kopercie z dopiskiem: Konkurs ofert - ,,Gniinny Program Przeciwdzialania 
Narkomanii na rok 2014". Ponadto do oferty nalezy doli|czyc: 

a) kop i i odpisu z Krajowego Rejeslru S^dowego z potwierdzcniem jej zgodnosci 
z or\ginalem lub odpowiednio wyci^g z ewidencji lub inne dokument) potwierdzajqce 
status prawny oferenla i umocowanie osob go reprezentujacych (wazne do 3 micsiecv od 
daty wystawienia). 

b) sprawozdanie merytoryczne z dzialalnosci oferenta za rok ubiegly. 
c) sprawozdanie fmansowe (bilans. rachunek wynikow lub rachunek zyskow i strat. 

informacja dodatkowa), a w odniesieniu do organizacji nie maj^cych obowi^zku 
prowadzenia ksi^g rachunkowych - inne dokumenty poswiadczajgce sytuacji maj^tkowg 
i finansow^ oferenta za ostatni rok. 

d) oswiadczenie o nie ubieganiu si^ o srodki fmansowe z inn\ch zrodel gminn\ch na to samo 
zadanie, 

e) oswiadczenie o nie osi^ganiu zysku przy realizacji zadania. 
f) dla podmiotow prowadz^cych dzialalnosc odplatn^ - oswiadczenie. ze prowadzona 

dzialalnosc odptatna nie stala si^ dzialalnosci^ gospodarcz^ (art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie). 

g} umowi partnerskq lub oswiadczenie partnera w prz\padku zlozenia ofert\. 
3. Ofertv nalezy sktadac w nieprzekraczalnvm terminie do dnia 23 marca 2015 roku do 

godz.ll:()0 w sekretariacie Urzcdu Mieiskiego w Opocznie ul. Staromiejska 6. 26-300 
Opoczno. 

4. Szczegolowe informacje dotycz^ce konkursu wraz z formularzem oferty konkursowej 
dost^pne s^ w Biuletynie Informacji PubliczneJ. na stronie internetowej Urzcdu 
Miejskiego w Opocznie www.opoczno.pl oraz w Zespole do Spraw Spolecznych 
i Ochrony Ludnosci. 

5. Otwarcie ofert nast^pi w dniu 23 marca 2015 roku o godz.l2:30 w siedzibie Zespolu do 
Spraw Spolecznych i Ochrony Ludnosci Urzcdu Miejskiego. mieszczqcego si? 
w Miejskim Domu Kultury w Opocznie. ul. Biernackiego 4. 

V. Tr\'h i kr> teria stosowane przv wyborze ofert. 

1. Oferl\ oceniane w dwoch etapach obejmujgcych ocen^ formaln^ i merytorycznq. 
2. Ocena formalna i merytoryczna ofert zostanie dokonana przez Komisje Konkursowa 

powolan^ Zarz^dzeniem Burmistrza Opoczna. Ostateczn^ decyzji o wyborze ofert 



i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Opoczna. Decyzja Burmistrza Opoczna jest 
ostateczna i nie przyslugujc od niej odwolanic. 

3. Otwarcie ofert i ich ocena formalna zostanie przeprowadzona ŵ  dniu 23 marca 2015 roku 
w oparciu o nastepujqce kryteria: 

a) terminowosci zlozenia oferty. 
b) ocena czy podmiot skladajacy oferty jest uprawniony do jej zlozenia na podstawie art. 3 

ust. 3 ustawy o pozytku publicznym i wolontariacie. 
c) kompletnosc i poprawnosc sporz^dzenia oferty. 
d) ocena czy cele statutowe podmiotu s^ zbiezne z zadaniem okreslonym w niniejszym 

ogloszeniu. 
4. Ocena formalna jest jawna dla oferentow. 
5. Do udzialu w konkursie i oceny merytorycznej zostan^ dopuszczone oferty kompletne pod 

wzgl^dem formalnym. Oferty zlozone po terminie. nieopisane w sposob okreslony 
w ogloszeniu. nie spetniaj(|ce innych wymogow formalnych nie b^dij rozpatrywane. Nie 
przewiduje si^ mozliwosci uzupelniania zlozonych oferl. Oferty. ktore w wyniku oceny 
merytorycznej uzyskaj^ mniej niz 65 punktow zostan^ odrzucone. 

6. Ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona w okresie 3 dni od terminu dokonania 
oceny formalnej w oparciu o nast^puj^ce kryteria: 

a) ocena mozliwosci realizacji zadania, w tym doswiadczenie i zaplecze oferenta, 
kwalifikacje realizatorow - 20 pkt, 

b) spelnienie warunkow realizacji zadania przedstawionych w ogloszeniu- 20 pkt. 
c) ocena dotvchczasowej wspolpracy - 20 pkt. 
d) ocena przedstawionej kalkulacji koszlow realizacji zadania. w tym w odniesieniu do 

zakresu rzeczowego zadania - 20 pkt. 
e) wysokosc srodkow wlasnych wykazanych przez oferenta w stosunku do srodkow 

publicznych przeznaczonych na realizacji zadania - 20 pkt. 
7. Zastrzega si^ prawo odwolania konkursu bez podania przyczyny jego odwolania. 


