
PROTOKOL 

z posiedzenia Komisji Konkursowej w dniu 23 i 24 marca 2015 roku w sprawie ogloszenia 
otwartego konkursu ofert na realizacje zadania z zakresu dzialaii na rzecz osob 
niepeinosprawnych. a w szczegolnosci rehabilitacja dzieci i mlodziezy niepeinosprawnych. 

1. Komisja Konkursowa zostala powolana Zarz^dzeniem Nr 41/2015 Burmistr/a 
Opoczna z dnia 9 marca 2015 roku >v skladzic: 

1. Katarzyna Sudzius - Bobrek - inspektor w Zespole do Spraw Spolecznych i Ochrony 
Ludnosci Urz^du Miejskiego w Opocznie - przewodnicz^ca. 

2. Jolanta Milczarek - Stanik - inspektor w Wydziale Promocji. Kultury i Sportu Urzv'du 
Miejskiego w Opocznie - czlonek. 

2. Przedmiot zamowienia. 

/. Rodzaj zadania i wysokosc srodkinv finansowych przeznaczonych na realizacji^ zadania. 

Nieodplatna opieka spoleczna i rehabilitacja dzieci i mlodziezy od 0 do 24 roku zycia 
poprzez: kinezyterapit; (gimnastyka ogolnorozwojowa. usprawniajijca. lecznicza 
i korekcyjna). masaze (leczniczy, calosciowy. odcinkowy. aqua-vibron). hydroterapi^ (masaz 
wirowy kohczyn gornych i dolnych oraz calego ciala. k^piele cz^sciowe i calkowite. k^piele 
perelkowe oraz masaz podwodn\). fizykoterapi^ (prady Kotza. T E N S , jonoforeza oraz 
magnetronic). swiatlolecznictwo (lampa SoUux), zaj^cia z logopedii. psychologii oraz zajt^cia 
sportowo - rekreacyjne. 

Planowana na rok 2015 kwota wynosi 44.000zl i zostanie przekazana na konto oferenta po 
podpisaniu umowy w 4 transzach do konca 2015 roku. 

W roku 2014 na realizacji^ lego zadania przeznaczono kwoti^ w wysokosci 34.900zt. 

//. Zasady przyznawania dotacji. 
1. W otwartym konkursie ofert mog^ uczestniczyc organizacje pozarzgdowe oraz podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwielnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku 
puhlicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U . z 2014 roku poz. 1118 ze zm.). 

2. Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wylonionemu w drodze wyboru 
najkorzystniejszych ofert przcz Komisjt; Konkursow^ i podji^ciu decyzji przez Burniistrza 
Opoczna. 

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

4. Zleccnic zadah nast^pi w formic wspierania wykonania zadari publicznych. wraz 
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

5. Skladajijcy ofertt^ powinien zapewnic min. 10% srodkow fmansowych wlasnych na 
realizacji^ zadania. 

6. Rozpatr\wane b^di^ wyl^cznie ofert\e i prawidlowe. tj. sporzgdzone 
z zachowaniem zasad i warunkovv okreslonych w niniejszym ogloszeniu. 

7. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszych ofert i ogloszeniu wynikow konkursu zostanie 
zawarta umowa. na podstawie ktorej zlecone zostanie wykonanie zadania puhlicznego. 
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///. Termin i warunki realizacji zadan. 

1. Zadanie b^dzie realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 3! grudnia 2015 
roku. 

2. Zadanie b^dzie realizowane dla dzieci i mlodziezy niepeinosprawnych z terenu gminy 
Opoczno. 

3. Zadanie b^dzie realizowane przez osoby posiadaj^ce odpowiednie kwalifikacje. 
4. Szczegolowe warunki realizacji zadania oraz termin zlozenia sprawozdania z jego 

realizacji zostan^ okreslone w umowie o wykonanie zadania. 

IV. Termin i warunki skladania ofert. 

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

Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty 
i ramowego wzoru umowy dotyezijcych realizacji zadania puhlicznego oraz wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U . z 2011 roku Nr 6, poz. 25) w zamkni^lej 
kopercie z dopiskiem: Konkurs ofert - ..Dzialania na rzecz osob niepeinosprawnych". 
Ponadto do oferty nalezy dol^czyc: 

a) kopi^ odpisu z Krajowego Rejestru Sijdowego z potwierdzeniem jej zgodnosci 
z orj'ginalem lub odpowiednio wyci^g z ewidencji lub inne dokument\e 
status prawny oferenta i umocowanie osob go reprezentujacych (wazne do 3 miesi^cy od 
daty wystawienia). 

b) sprawozdanie merytoryczne z dzialalnosci oferenta za rok ubiegty. 
c) sprawozdanie fmansowe (bilans. rachunek wynikow lub rachunek z>sk6w i strat. 

informacja dodatkowa). a w odniesicniu do organizacji nie maji|cych obowigzku 
prowadzenia ksi^g rachunkowych - inne dokumenty poswiadczaj^ce sytuacj^ maj^tkow^ 
i fmansow^ oferenta za ostatni rok, 

d) oswiadczenie o nie ubieganiu si^ o srodki fmansowe z innych zrodel gminnych na to samo 
zadanie. 

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

dzialalnosc odplatna nie stala sit; dziaialnosciq gospodarcz^ (art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku puhlicznego i o wolontariacie). 

g) umow^ partnersk^ lub oswiadczenie parlnera w przypadku zlozenia oferty wspolnej. 
3. Oferty nalezy sktadac w nieprzekraczahiym terminie do dnia 23 marca 2015 roku do 

godz.l 1:00 w sekretariacie Urzt^du Miejskiego 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 Publieznej. na stronie internetowej IJrz^du 
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.l 1:30 w siedzibie Zespolu do 
Spraw Spolecznych i Ochrony Ludnosci Urzt^du Miejskiego w Opocznie. mieszcz^cego 
sii; w Miejskim Domu Kultury w Opocznie. ul. Biemackiego 4. 

V. Tryh i kryteria stosowane przy wyborze ofert. 

I. Oferty b^d^ oceniane w dwoch etapach obejmuj^cych ocen^ formaln^ i mcrytoryczng. 
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Ocena formaina i merytoryczna ofert zostanie dokonana przez Komisjs^ Konkursow^ 
powotan^ Zarz^dzeniem Burniistrza Opoczna. Ostateczn^ decyzjt? o wyborze ofert 
i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Opoczna. Decyzja Burniistrza Opoczna jest 
ostateczna i nie przysluguje od niej odwotanie. 
Otwarcie ofert i ich ocena formaina zostanie przeprowadzona w dniu 23 marca 2015 roku 
w oparciu o nastt^puj^ce kryteria: 
terniinowosci zlozenia oferty. 
ocena czy podmiot skladaj^cy ofert? jest uprawniony do jej ztozenia na podstawie art. 3 
ust. 3 ustawy o pozytku publicznym i wolontariacie, 
kompletnosc i poprawnosc sporz^dzenia oferty. 
ocena czy cele statutowe podmiotu s^ zbiezne z zadaniem okreslonym w niniejszym 
ogloszeniu. 
Ocena formaina jest jawna dla oferentow. 
Do udzialu w konkursie i ocen\j zostan^ dopuszczone oferty kompletne 
pod wzgl^dem formalnym oraz zlozone w terminie i miejscu okreslonym w ogloszeniu. 
Oferty zlozone po terminie. nieopisane w sposob okreslony w ogloszeniu. nie spelniaj^ce 
innych wymogow formalnych nie b^d^ rozpatrywane. Nie przewiduje sit̂  mozliwosci 
uzupelniania ziozonych ofert. Oferty. ktore w wyniku oceny mer\'torycznej uzyskaj^ 
mniej niz 65 punktow zostan^ odrzucone. 
Ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona w okresie 5 dni od terminu dokonania 
oceny formalnej w oparciu o nasti^puj^ce kryteria: 
ocena mozliwosci realizacji zadania. w tym doswiadczenie i zaplecze oferenta. 
kwalifikacje realizatorow - 20 pkt. 
spelnienie warunkow realizacji zadania przedstawionych w ogloszeniu- 20 pkt, 
ocena dotychczasowej wspolpracy - 20 pkt. 
ocena przedstawionej kalkulacji kosztow realizacji zadania. w tym w odniesieniu do 
zakresu rzeczowego zadania - 20 pkt. 
wysokosc srodkow wtasnych wykazan\ch przez oferenta w stosunku do srodkow 
publicznych przeznaczonych na realizacjs; zadania - 20 pkt. 
Zastrzega si? prawo odwolania konkursu bez podania przyczyny jego odwolania. 

3. Otwarcie ofert i ocena formaina. 

W celu dokonania wyboru ofert na realizacj? w/w zadania Komisja Konkursowa spotkala 
si? w dniu 23 marca 2015 roku. o godzinie 11:30 w siedzibie Zespolu do Spraw Spolecznych 
i Ochrony Ludnosci lJrz?du Miejskiego w Opocznie. mieszcz^eego si? w Miejskim Domu 
Kultury w Opocznie. ul. Biernackiego 4. 

Na realizacj? zadania wplyn?la I oferta. 
Przed otwarciem oferty Komisja Konkursowa sprawdzila stan jej zabezpieczenia - zlozona 
oferta byla w stanie nienaruszonym. 
Komisja odezytala nazw? oferenta. dat? zlozenia. calkowity koszt zadania. wnioskowan^ 
wielkosc dotacji. termin wykonania zadania. 

Nazwa Oferenta Data zlozenia 
oferty 

Calkowity koszt 
zadania 

Wnioskovvana 
wielkusc dotacji 

Termin wykonania 
zadania 

Fundacja ..Usmiech 
Dziecka To Nasz C e l " 

w Opocznie 
23.03.2015r. 52.837.00zt 44.000.00zl. 

Od dnia podpisania 
umowy do 

3I.I2.20l5r. 
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w/w oferta pod wzgl?dem formaln\ byta kompletna. zlozona w terniinie i miejscu 
okreslonym w ogloszeniu. W zwiijzku z powy zszym Komisja dopuscila l<\? do oceny 
merytorycznej. 

4. Ocena mentonczna. 

W dniu 24 marca 2014 roku o godzinie 10:00 Komisja Konkursowa dokonala oceny 
mer>torycznej. stosuj^c nast?puji^ce kryteria: 
- ocen? mozliwosci realizacji zadania, w tym doswiadczenie i zaplecze oferenta, kwalifikacje 
realizatorow - 20 pkt. 
- spelnienie warunkow realizacji zadania przedstawionych w ogloszeniu- 20 pkt, 
- ocen? dotychczasowej wspolpracy - 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. 

K A R T A O C E N Y 

N r oferty 1 
Data i miejsce 
z lozen ia ofertv 

23.03.2015r. - Sekretariat llrz^du Miejskiego w Opocznie, 
26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6 

N a z w a oferenta Fundacja ,,llsmiech Dziecka To Nasz Cel" z siedzib^ w Opocznie, 
PI, Kosciuszki ISA 

Ocena punktowa 
ocena mozliwosci 
realizacji zadania. 
w t>'m 
doswiadczenie 
i zaplecze oferenta. 
kwalifikacje 
realizatorow. 

spelnienie 
warunkow realizacji 
zadania 
przedstawionych 
w ogloszeniu. 

ocena 
dotychczasowej 
wspolpracy. 

ocena 
przedstawionej 
kalkulacji kosztow 
realizacji zadania. 
w t\ w 
odniesieniu do 
zakresu rzeczowego 
zadania. 

wysokosc srodkow 
wlasn\ch 
wykazan>ch przez 
oferenta 
w stosunku do 
srodkow 
publicznych 
przeznaczonxch na 
realizacje zadania. 

20 20 20 20 20 
Suma punktow: 

100 

Oferent proponuje prowadzenie ciEjglej rehabiiitacji leczniczej dla 35 osob, tj. dzieci i mlodziezy 
niepelnosprawnej w stopniu znacznym i umiarkowanym z terenu gmin\o w wieku od 0 do 24 roku 
z\cia. Zajecia prowadzone beda w osrodku rehabilitac\jn\ Kundacji w Opocznie prz\. Kosciuszki 15 A. 
kt6r\y iest dla osob niepeinosprawnych oraz wyposazony \i sprzel do rehabiiitacji. 
Rehabilitacja lecznicza poprowadzona bedzie przez specjalistow z wieloletnim doswiadczeniem. Dzi?ki 
systematycznie prowadzonej rehabiiitacji zarowno leczniczej jak i spolecznej wzmocni sie sprawnosc fizyczna 
i ruchowa podopiecznych Fundacji a takze polcpszy si? ich jakosc z>cia poprzez zwi^kszenie umiej^tnosci 
samoobslugi. 

Decyzja komisji: ocenapozytywna 

H 
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Lista obecnosci czioitkdw z posiedzenia Komisji Konkursowej 
na realizacje zadania w zakresie dzialan na rzecz osob niepeinosprawnych 

a w szczegolnosci 
rehabilitacja dzieci i mlodziezy niepeinosprawnych, 

odbytej w dniu 23 marca 2015 roku. 

L.p. Nazwisko i Imi^ Funkcja Podpis 

1. Katarzyna Sudzius - Bobrek Przewodniczgca 

2. Jolanta Milczarek - Stanik Czlonek 

Lista obecnosci czlonkow z posiedzenia Komisji Konkursowej 
na realizacje zadania w zakresie dzialan na rzecz osob niepeinosprawnych 

a w szczegolnosci 
rehabilitacja dzieci i mlodziezy niepeinosprawnych, 

odbytej w dniu 24 marca 2015 roku. 

L.p. Nazwisko i Imi? Funkcja Podpis 

1. Katarzyna Sudzius - Bobrek Przewodniczgca 

2. Jolanta Milczarek - Stanik Czlonek 

5. Wniosek Komisji wraz z uzasadnicniem. 

Komisja Konkursowa pozytywnie ocenia ofert? Fundacji ..Usmiech Dziecka To Nasz Ce l" . 
Prz> wyborze ofert\a kierowala si? krytcriami rozpisanymi w ogloszonjm konkursie 
ofert. Stwierdza. zc oferent posiada odpowiednie doswiadczenie. baz? lokalow^ wyposazon^ 
w sprz?t niezb?dny do realizacji zadania. Ponadto posiada wykwalifikowanij kadr? 
pracownicz^. Zlozona oferta zostala rozpatrzona pod wzgl?dem merytoryczno-fmansowym. 

Na tym protokol zakoriczono i podpisano w dniu 24 marca 2015 roku. 

k - Stanik ...y....̂ .i:?./<.<:̂ ./r.̂ .:..̂ /fê ^̂  f 
1. Katarzyna Sudzius - Bobrek 

2. Jolanta Milczarek 

6. Decyzja Burmistrza Opoczna, 

To. 

BUM 
Rafa r

nSTRZ 
Kq^iela 


