GMINAOPOCZNO
111 Staromieiia 6,26-300 Opoczm
tel (044) 7363100, fax((M4) 736311.
NIP: 7fiX-171-75-75
Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci poz\tku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. LJ.
z 2014 roku poz. 1118 ze zm.) oraz Uchwaly Nr XI.Vl/465 14 Rad\i w Opocznie z dnia 14 lislopada 2014 roku
w sprawie przyit^cia ..RoL/nego Programu Wsp6iprac\\o z organizacjami pozarzadouvmi oraz podmiolanii
prouadz^cymi d/ialalnosc pozytku publicznego na rok 2015".

BURMISTRZ OPOCZNA
ogtasza II otwarty konkurs ofert na realizacji zadania vv zakresie
dzialan na rzecz osob niepelnosprawnych
a w szczegolnosci;
Organizacja turnusu rehahilitacyjnego dla kobiet po mastektomii piersi.
I. Rodzaj zadania, termin i warunki realizacji zadania oraz wysokosc srodkow
finansowvch przeznaczonych na realizacie zadania.

„ Org^cmizacja liinmsu rehahililacyjne^o dla kobiet po mastektomii piersi zamieszkaiych na
terenie gminy Opoezno. "
Zadanie b^dzie realizowane dla kobiet po mastektomii piersi. zamieszkalych na terenie gminy
Opoczno. w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2015 roku. Programy wymagajcjcc udzialu
specjalistow bv'd^ realizowane przez osoby posiadaj^ce kwalifikacje do ich realizacji, zgodnie
z zakresem merytorycznym.
Planowana na rok 2015 kwota w\'nosi 6.000zt i zostanie przekazana na konto oferenta po
podpisaniu umov\ transzami. odpowiednio:
I transza - 10 dni przed rozpocz^ciem lurnusu w wysokosci 20% kwoty,
II transza - 5 dni przed rozpocz^ciem turnusu w wysokosci 80% kwoty.
W roku 2014 na realizacji tego zadania przeznaczono kwot^ w wysokosci 5.100zt.
II. Zasady przvzna>vania dotacii.
1. W ot\\art\ konkursie ofert mog^ uczestniczyc organizacje pozarz^dowe oraz podmioty
wymienione 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
przyznana
podmiotowi
wylonionemu
w
drodze
wyboru
najkorzystniejszych ofert przez Komisj? Konkursow^ i podj^ciu decyzji przez Burmistrza
Opoczna.
3. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami w/w ustawy po podpisaniu umowy
z wylonion) m oferentem.
4. Zlecenie zadah nast^pi w formie wspierania wykonania zadan publiczn\ch. wraz
z udzieleniem dotacji na dofmansowanie ich realizacji.
5. Skladaiac\ oferte powinien zapewnic min. 10% srodkow finansowych wlasnych na
realizacie zadania.
6. Rozpatrywane b^d^ w>'t^cznie oferty kompletne i prawidlowe. tj. sporz^dzone
z zachowaniem zasad i warunkow okrcslonych w niniejszym ogtoszeniu.
7. Po dokonaniu w\boru najkorzAstniejszych ofert i ogloszeniu wynikow konkursu zostanie
zawarta umowa, na podstawie ktorej zlecone zostanie wykonanie zadania publicznego.
III. Termin i warunki skladania ofert.
1. Warunkiem przyst^pienia do konkursu jest zlozenie oferty.

2. Oferta pow inna bye zJozona na wzorze ofert\m Rozporz^dzeniem Minislra Pracy
i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego
wzoru umowy dotycz^cych rcalizaeji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z w}'konania tego zadania (Dz. U . z 2011 roku N r 6 poz. 25) w zamknietej kopercie
z dopiskiem: II Konkurs ofert - „Dzialania na rzecz osob niepelnosprawnych." Ponadto do
oferty nalezv dolijezyc:
a) k o p i i odpisu z Krajowego Rejestru S^dowego z potwierdzeniem jej zgodnosci z oryginalem
lub odpowiednio wyci^g z ewidencji lub inne dokument} potwierdzajqce status prawny
oferenta i umocowanie osob go reprezentujijcych (wazne do 3 miesi^c) od daty
w\'stawienia).
b) sprawozdanie merytoryczne z dzialalnosci oferenta za rok ubiegly.
e) 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 dokumcnty poswiadczaj^ce sytuacji majqtkow^
i fmansowij 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.
t) dla podniiotow prowadzqcych dzialalnosc odptatn^ -- oswiadczenie. ze prowadzona
dzialalnosc odplatna nie stala si^ dzialalnoscij^ gospodarcz^ (art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie).
g) u m o w i partnerski^ lub oswiadczenie parlnera w przypadku zlozenia oferty wspolnej.
3. Ofertv nalezy skladac w nieprzckraczalnvm terminie do dnia 18 maja 2015 roku do
g o d z . l l : 0 0 w sekretariacie Urzedu Mieiskicgo w Opocznie ul. Staromieiska 6. 26-300
Opoczno.
4. Szczegolowe informacje dotyczqce konkursu wraz z formularzem oferty konkursowej
dost^pne sa w Biuletynie Informacji Pubiicznej. na stronie internetowej Urzedu Miejskiego
w Opocznie www.opoczno.pl oraz w Zespole do Spraw Spotecznych i Ochrony Ludnosci.
IV. T r \ i k n tcria stosowane prz> wyborzc ofert.
1. Ofert\^ oeeniane w dwoch etapach obejmuj^cych ocen^ formalnq i merytoryczn^.
2. Ocena formalna i merytorxczna ofert zostanie dokonana przez Komisj? Konkursow^^
powolan^ Zarz^dzeniem Burmistrza Opoczna. Ostateczn^ decyzji o wyborze ofert
i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Opoczna. Decyzja Burmistrza Opoczna jest
ostateezna i nie przysluguje od niej odwolanie.
3.

a)
b)
c)
d)
4.
5.

Otwarcie ofert i ich ocena formalna zostanie przeprowadzona w dniu 18 maia 2015 roku
o godz. 11:30 w siedzibie Zespotu do Spraw Spotecznych i Ochrony Ludnosci Urzedu
Mieiskieizo. mieszczaee^o sie w Miejskim Domu Kultury w Opocznie. ul. Biernackieuo 4.
w oparciu o nastcpujaee kryteria:
terminowosci zlozenia oferty.
ocena czy podmiot skladajgcy oferty jest uprawniony do jej zlozenia na podstawie art. 3 ust.
3 ustawy o pozytku publicznym i wolontariacie,
kompletnosc i poprawnosc sporz^dzenia oferty.
ocena czy cele statutowe podmiotu si^ zbiezne z zadaniem okreslonym w niniejszym
ogloszeniu.
Ocena formalna jest jawna dla oferentow.
Do udzialu w konkursie i oceny merytorycznej zostanij dopuszczone ofcrt\e pod
wzgl^dem formalnym. Oferty ziozone po terminie. nieopisane w sposob okreslony
w ogloszeniu, nie spelniajqce innych wymogow formalnych nie b^d^ rozpatr> wane. Nie

6.
a)
b)
c)
d)
e)
7.

przewiduje si^ mozliwosci uzupeiniania zlozon\ch ofert. Oferty. ktore w wyniku oceny
merytorycznej uzyskajg mniej niz 65 punktow zoslan^ odrzucone.
Ocena mervtoryczna zostanie przeprowadzona w okresie 5 dni od tcrminu dokonania oceny
formalnei w oparciu o nastepujace kryteria:
ocena mozliwosci realizacji zadania. w tym dosvviadczenie i zaplecze oferenta. kvvalitlkacje
rcalizatorow - 20 pkt.
spelnienie warunkow realizacji zadania przedstawionych w ogloszeniu- 20 pkt.
ocena dotv chczasowej wspolpracy - 20 pkt.
ocena przedstawionej kalkulacji kosztow realizacji zadania. w tym w odniesieniu do
zakresu rzeczovvego zadania - 20 pkt.
wysokosc srodkow wlasnych vvykazanych przez oferenta w stosunku do srodkow
publicznych przeznaczonych na realizacj? zadania - 20 pkt.
Zastrzega si^ prawo odwolania konkursu bez podania przyczyny jego odwotania.

V. Podpisanie umowy.
Po ogloszeniu wynikow otwartego konkursu ofert z kazd^ wylonionq organizacje pozarz^dow^
lub podmiotem wymienionym vv art. 3 ust. 3 ustawy o pozytku publicznym i o wolontariacie
Burmistrz Opoczna zavviera stosownq umow^. Wylonione podmiot) zobowiiizuj^ sit; do
wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach okreslonych w umowie, a Burmistrz
Opoczna zobowi^zuje si^ do przekazania dotacji na realizacji zadania.

BURMISTRZ
Rafai Kqdziela
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