PROTOKOL
/ posiedzenia Komisji Konkursowej w dniu 23 i 24 marca 2015 roku \ sprawic ogloszenia
otwartego konkursu ofert na realizacjp zadan \ zakresie przeciwdzialania uzaleznienioni
i patologiom spolecznym w ramach Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii
na rok 2015.
1. Komisja Konkursowa /ostala powolana Zarz^dzeniel1l Nr 41/2015 Burmistrza
Opoczna z dnia 9 marca 2015 roku w skladzie:
1. Katarzyna Sudzius - Bobrek - inspcktor w Zespole do Spraw Spolccznych i Ochrony
Ludnosci Urz^du Miejskiego w Opocznie - przewodniczaca.
2. Jolanta Milczarek - Stanik - inspektor w Wydziale Promocji. Kultury i Sportu Urzt^du
Miejskiego w Opocznie - czlonek.
2.

Przedmiot zamowienia:

/. Rodzaj zadania i wysokosc srodkowfinansowychprzeznaczonych na realizac/\' zadania.
Zadanie IV
Wspomaganie dzialalnosci slowarzyszen. instytiicji, organizacji i osob fizycznych, sluzqcych
rozwiqzywaniu problemow alkoholizmu i narkomanii.
I. Realizacja programu reintegracji spotecznej osob uzaleznionych od srodkow odurzaj^cych
prowadzonych w klubach abstynenckich poprzez prowadzenie grupy A N .
Planowana na rok 2015 kwota wynosi 3.000 z l i zostanie przekazana na konto oferenta po
podpisaniu umowy w 2 transzach do korica 2015 roku.
W roku 2014 na realizacj? tego zadania przeznaczono kwot^ w wysokosci 3.500zl.
//. Zasady przyznawania dotacji.
1. W otwartym konkursie ofert mog^ uczestniczyc organizacje pozarzgdowe oraz podmioty
wymienionc w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie (tj. D z . U . z 2014 roku poz. 1118 ze zm.).
2. Dotacja
zostanie
prz\znana
podmiotowi
\\ lonioneniu
w
drodze
wyboru
najkorzystniejszych ofert przez Komisje Konkursow^ i podjt^ciu decyzji przez Burmistrza
Opoczna.
3. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami w/w ustawy po podpisaniu umowy
z wylonionym oferentem.
4. Zlccenie zadania nastijpi w formic wspierania wykonania zadan publicznych. wraz
z udzieleniem dotacji na dofmansowanic ich realizacji.
5. Skladajqcy ofert^ powinien zapewnic min. 10% srodkow finansowych wlasnych na
realizacjt; zadania.
6. Rozpatrywane b^dij wylijcznie oferty kompletne i prawidlowe. tj. sporzadzone
z zachowaniem zasad i warunkow okreslon\ch w niniejsz\ ogtoszeniu.
7. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszych ofert i ogtoszeniu wynikow konkursu zostanie
zawarta umowa. na podstawie ktorej zlecone zostanie wykonanic zadania publicznego.
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///. Termin 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 mieszkahcow gminy Opoczno uzaleznionych
od srodkow odurzaj^cych.
3. Zadanie b^dzie realizowane przez osoby posiadaj^ce kwalifikacje do realizacji
prograniow rehabililacyjnych z zakresu wspierania zdrowienia osob uzaleznionych od
srodkow odurzaj^cych.
4. Zadanie b^dzie obcjmowac realizacji programow wspieraj^cych proces zdrowienia osob
uzaleznionych od srodkow odurzajtjcych.
/[' Termin i warunki skiadania ofert.
1. Warunkiem przyst^pienia do konkursu jest zlozenie oferty.
2. Oferta powinna bye zlozona na wzorze oferty okreslonym Rozporz^dzcniem Ministra
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotycz^cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. (J. z 2011 roku N r 6. poz. 25) w zamkni^tej
kopercie z dopiskiem: Konkurs ofert - ..Gminn> Program Przeciwdzialania Narkomanii na
rok 2014". Ponadto do oferty nalezy dol^czyc:
a) kopi^ odpisu z Krajowego Rejestru S^dowego z potwierdzeniem jej zgodnosci
z or\ginatcm lub odpowiednio wyci^g z ewidencji lub inne dokunient> potwicrdzaj^ce
status prawny oferenta i umocowanie osob go reprczentuj^cych (wazne do 3 miesi^cy od
daty wystawienia).
b) sprawozdanie merytoryczne z dzialalnosci oferenta za rok ubiegty.
c) sprawozdanie finansowe (bilans. rachunek wynikow lub rachunek zyskow i strat.
informacja dodatkowa). a w odniesieniu do organizacji nie maj^cych obowiazku
prowadzenia ksi^g rachunkowych - imie dokument) poswiadczaj^ce s>tuacjt; maj^tkow^
i finansow^ oferenta za ostatni rok,
d) oswiadczenie o nie ubieganiu si^ o srodki finansowe z innych zrodel gminnych na to samo
zadanie.
e) oswiadczenie o nie osi^ganiu zysku przy realizacji zadania.
f) dla podmiotow prowadz^cych dzialalnosc odptatn^ - oswiadczenie. ze prowadzona
dzialalnosc odplatna 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) umow^ partnersk^ lub oswiadczenie partnera w przypadku zlozcnia oterty wspoinej.
3. Oferty nalezy skladac w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2015 roku do
g o d z . l l : 0 0 w sekretariacie Urz^du Miejskiego w Opocznie ul. Staromiejska 6. 26-300
Opoczno.
4. Szczegolowe informacje dotyczqce konkursu wraz z formularzem oferty konkursowej
dostppne s^ w Biuletynie Informacji Publicznej. na stronie intcrnetowej Urz^du
Miejskiego w Opocznie www.opoczno.pl oraz w Zespole do Spraw Spolecznych
i Ochrony Ludnosci.
5. Otwarcie ofert nastapi w dniu 23 marca 2015 roku o godz. 12:30 vv siedzibie Zespotu do
Spraw Spolecznych i Ochrony Ludnosci Urz^du Miejskiego, mieszczijcego si?
w Miejskim Domu Kultur}- w Opocznie, ul. Biernackiego 4.

K Tryh i hyferia stosowane przy wyhorze ofert.
1. Oferty b^d^ oceniane w dwoch etapach obejmuj^cych ocen? formaln^ i merytoryczn^.
2. Ocena formalna i merytoryczna ofert zostanie dokonana przez Komisj? Konkursowq
powolanij Zarzadzeniem Burmistrza Opoczna. Ostateczni^ decyzj? o wyborze ofert
i udzieieniu dotacji podejmuje Burmistrz Opoczna. Decyzja Burmistrza Opoczna jest
ostatcczna i nie przysluguje od niej odwolanie.
3. Otwarcie ofert i ich ocena formalna zostanie przeprowadzona w dniu 23 marca 2015 roku
w oparciu o nast^pujtjce kr\1eria:
1) terminowosci zlozenia oferty.
2) ocena czy podmiot sktadajacy ofert? jest uprawniony do jej zlozenia na podstawie art. 3
ust.3 ustawy o pozytku publicznym i wolontariacie,
3) kompletnosc i poprawnosc sporz^dzenia oferty,
4) occna czy cele statutowe podmiotu
zbiezne z zadaniem okreslonym w niniejszym
ogtoszeniu.
4. Ocena formalna jest jawna dla oferentow.
5. Do udziatu w konkursie i oceny merytorycznej zostan^ dopuszczone oferty kompletne pod
wzgl?dem formalnym oraz zlozone w terminie i miejscu okreslonym w ogtoszeniu. Oferty
zlozone po terminie. nieopisane w sposob okreslony w ogtoszeniu. nie spelniaj^ce innych
wymogow formalnych nie b?d^ rozpatrywane. Nie przewiduje si? mozliwosci
uzupelniania zlozonych ofert. Oferty. klore w wyniku oceny merytorycznej uz\skaJ4
mniej niz 65 punktow zostan^ odrzucone.
6. Ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona w okresie 3 dni od terminu dokonania
ocen\j w oparciu o nast^puj^ce kryteria:
1) ocena mozliwosci realizacji zadania. w tym doswiadczenie i zaplecze oferenta,
kwalifikacje realizalorow - 20 pkt,
2) spetnienie warunkow realizacji zadania przedstawionych w ogtoszeniu- 20 pkt.
3) ocena dot\chczasowej wsp6lprac> - 20 pkt.
4) ocena przedstawionej kalkulacji kosztow realizacji zadania. \ tym w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania - 20 pkt.
5) wysokosc srodkow wlasnych wykazan\ch przez oferenta w stosunku do srodkow
publicznych przeznaczonych na rcalizacj? zadania - 20 pkt.
7. Zaslrzega si? prawo odwolania konkursu bez podania przyczyny jego odwolania.
3. Otwarcie ofert i ocena formalna.
W celu dokonania wyboru ofert na realizacj? w / w zadania Komisja Konkursowa
spotkata si? w dniu 23 marca 2015 roku. o godzinie 12:30 w siedzibie Zespotu do Spraw
Spolecznych i Ochrony Ludnosci Urz?du Miejskiego w Opocznie. mieszcz^cego si?
Miejskim D o m u Kultury w Opocznie. ul. Biernackiego 4.
N a realizacj? zadania wplyn?la 1 oferta. Przed otwarciem oferty Komisja Konkursowa
sprawdzila stan jej zabezpieczenia - zlozona oferta byla w stanie nienaruszonym. Komisja
odczytala nazw? oferenta. dat? zlozenia. calkowity koszt zadania. wnioskowanq wielkosc
dotacji. termin wykonania zadania.
Nazwa Oferenta
Abstynenckie Stowarzyszenic
Klubu Wzajemnej Pomocy
..OPOKA" w Opocznie

Data zlozenia
oferty
23.03.2OI5r.

Calkowit> koszt
zadania
3.300.00zl

Wnioskowana
wielkosc dotacji

Termin wykonania
zadania

3.000.00zl.

Od dnia podpisania
umowy do
3l.l2.2bl5r.
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w/w oferta pod wzgl?dem formalnym byta kompletna. zlozona w terminie i miejscu
okreslon\ w ogtoszeniu W zwi^zku z powyzszym Komisja dopuscila t^ ofert? do oceny
merytorycznej.
4. Ocena mentoryczna.
W dniu 24 marca 2015 roku o godzinie 9:00 Komisja Konkursowa dokonala oceny
mer\torycznej. stosuj^c nast?puj^ce kryteria:
- ocen? mozliwosci realizacji zadania. w tym doswiadczenie i zaplecze oferenta. kwalifikacje
realizatorow - 20 pkt.
- spetnienie warunkow realizacji zadania przedstawionych w ogtoszeniu- 20 pkt,
- ocen? dotychczasowej wspotpracy - 20 pkt.
- ocen? przedstawionej kalkulacji kosztow realizacji zadania. w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania - 20 pkt.
- wysokosc srodkow wlasnych wykazanych przez oferenta w stosunku do srodkow
publicznych przeznaczonych na realizacj? zadania - 20 pkt.
KARTA OCENY
N r oferty
Data

i

miejsce

z l o z e n i a oferty
N a z w a oferenta

1
23.03.2015r. - Sekretariat Urz?du Miejskiego w Opocznie,
26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6
Abstynenckie Stowarzyszenic Klubu Wzajemnej Pomocy „ O P O K A "
z siedzib^ w Opocznie, ul. Rolna 5

Ocena punktowa
ocena mozliwosci
realizacji zadania.
w tym
doswiadczenie
i zaplecze oferenta.
kwalifikacje
realizatorow

spelnienie
warunkow realizacji
zadania
przedstawionych
w ogloszeniu.

20
Suma punktow:

20

ocena
dotychczasowej
wspo! pracy.

20

ocena
przedstawionej
kalkulacji koszlow
realizacji zadania,
w tym
w odniesieniu do
zakresu rzeczowego
zadania.

20

wysokosc srodkow
wlasnych
wykazanych przez
oferenta
w slosunku do
srodkow
publicznych
przeznaczonych na
realizacje zadania.

5

85
Uwagi:
Grupa Wsparcia A N przeznaczona jest dla osob, ktore w przeszlosci zazywaty narkotyki. a ktore aktualnie
utrzymuja abst\nencje,
to osoby. ktore jiiz od kilku lat ucz^szczaj^ na grupe A N . jak i osob> skierowane
przez Miejsk^ Komisje Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych. Powiatowe Centrum Pomoc\,
Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczna. Osrodek Pomocy Spotecznej oraz S^d Rejonowy w Opocznie.
Glowne cele jakie oferent zatozyl przy realizacji tego zadania to utrzym\wanie calkowitej abstynencji
narkotykowej przez uczestnikow grupy A N . propagowanie idei trzezwego oraz zdrowego sly lu zycia wolnego
od srodkow psychoaktywnych oraz utrzymywanie trzezwosci przez w/w osoby oraz ich rodziny

Decyzja komisji: ocenapozytywna

H
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Lista obecnosci czfonkow z posiedzenia Komisji Konkursowej
na reaiizacj^ zadania w zakresie przeciwdzialania uzaleznieniom i patologiom spolecznym
w ramach Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2015^
odbytej w dniu 23 marca 2015 roku.
L.p.

Nazwisko i Imi?

Funkcja

1.

Katarzyna Sudzius - Bobrelc

Przewodniczaca

2.

Jolanta Milczarek - Stanik

Cztonek

Podpis

'Urel

Lista obecnosci czlonkow z posiedzenia Komisji Konkursowej
na realizacj^ zadania w zakresie przeciwdzialania uzaleznieniom i patologiom spolecznym
w ramach Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na rok 201 Sy
odbytej w dniu 24 marca 2015 roku.
L.p.

Nazwisko i Inti^

Funkcja

1.

Katarzyna Sudzius - Bobrek

Przewodniczaca

2.

Jolanta Milczarek - Stanik

Cztonek

Podpis

2. Wniosck Komisji wraz z uzasadnienicm.
Komisja Konkursowa pozytywnie ocenia ofert? Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu
Wzajemnej Pomocy . . O P O K A " . Przy wyborze oferty Komisja kierowaia si? krvteriami
rozpisan>mi w ogtoszonym konkursie ofert. Stwierdza. ze oferent posiada odpowiednie
doswiadczenie. baz? lokalow^ wyposazon^ w sprz?t niezb?dn\o realizacji zadania. Ponadto
posiada wykwalifikowanq kadr? pracowniczij. Zlozona oferta zostaia rozpatrzona pod
wzgl?dem merytoryczno-finansowym.
N a tym protokol zakoiiczono i podpisano w dniu 24 marca 2015 roku.
1. Katarzyna Sudzius - Bobrek
2. Jolanta Milczarek - Stanik
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