BURMISTRZ OPOCZNA
ul. Staromiejska 6,

26-:mo Oµocrno

tel. 441736 31 OO, fax 736 31 ] ]
Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.
U. z 2014 roku poz. 1118 ze zm.) w związku z art. 25 ust. I ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spolecznc.i (t.j. Dz.
lJ. z 2015 roku poz. 163) oraz Uchwały Nr XV/134/15 Rady Miejskie.i w Opocznie z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawi~
przyjęcia .. Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządmvymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"".

BURMISTRZ OPOCZNA
ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej

I. Rodzaj zadania.

Prowadzenie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie dla 45
osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących mne
przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych z terenu powiatu opoczyńskiego.
Il.

Wysokość środków

finansowych przeznaczonych na

realizację

zadania.

Wysokość miesięcznej dotacji przeznaczonej na realizację zadania ustalana jest jako
iloczyn liczby osób aktualnie korzystających z usług środowiskowego domu samopomocy
oraz średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika zajęć
w ŚDS, ustalonej przez Wojewodę Łódzkiego.
2. W 2016 roku na zadanie objęte niniejszym ogłoszeniem przewidziana została dotacja
w wysokości 513 000,00zł (950zł x 12 m-cy x 45 uczestników).
3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania określana będzie
w uchwałach budżetowych Rady Miejskiej w Opocznie na dany rok budżetowy.

1.

III. Zasady przyznawania dotacji.

I. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 20J4 roku poz. 1118 ze zm.).
2. Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze wyboru
najkorzystniejszych ofert przez Komisję Konkursową i podjęciu decyzji przez Burmistrza
Opoczna.
3. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami w/w ustawy po podpisaniu umowy
z wyłonionym oferentem.
4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, tj. sporządzone
z zachowaniem zasad i warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu.
5. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszych ofert i ogłoszeniu wyników konkursu zostanie
zawarta umowa, na podstawie której zlecone zostanie wykonanie zadania publicznego.
IV. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Zadanie będzie realizowane w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2019 roku.
2. Zadanie musi być realizowane zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku (Dz. U. z 2010 roku Nr
238, poz. 1586) w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
3. Szczegółowe warunki realizacji zadania oraz termin złożenia sprawozdania z jego
realizacji zostaną określone w umowie o wykonanie zadania.

V. Termin i warunki

składania

ofert.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty.
2. Oferta powinna być złożona na wzorze oferty określonym Rozporządzeniem Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku Nr 6 poz. 25) w zamkniętej
kopercie z dopiskiem: Konkurs ofert - „Pomoc społeczna - Prowadzenie ośrodka
wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie". Ponadto do oferty
należy dołączyć:

a)

b)
c)
d)

e)
f)
g)

h)
3.

4.

5.

kopię

odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego z potwierdzeniem jej zgodności
z oryginałem lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające
status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (ważne do 3 miesięcy od
daty wystawienia),
aktualny statut organizacji,
sprawozdanie merytoryczne z działalności oferenta za rok ubiegły,
sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat,
informacja dodatkowa), a w odniesieniu do organizacji nie mających obowiązku
prowadzenia ksiąg rachunkowych - inne dokumenty poświadczające sytuację majątkową
i finansową oferenta za ostatni rok,
szczegółowy program merytoryczny,
oświadczenie o nie osiąganiu zysku przy realizacji zadania,
dla podmiotów prowadzących działalność odpłatną - oświadczenie, że prowadzona
działalność odpłatna nie stała się działalnością gospodarczą (art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku złożenia oferty wspólnej.
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2015 roku do
godz. 8:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Opocznie ul. Staromiejska 6, 26-300
Opoczno.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu wraz z formularzem oferty konkursowej
dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Opocznie www.opoczno.pl oraz w Zespole do Spraw Społecznych
i Ochrony Ludności.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 grudnia 2015 roku o godz. 8 :30 w siedzibie Zespołu do
Spraw Społecznych i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego, mieszczącego się
w Miejskim Domu Kultury w Opocznie, ul. Biernackiego 4.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.
1. Oferty będą oceniane w dwóch etapach obejmujących ocenę formalną i merytoryczną.
2. Ocena formalna i merytoryczna ofert zostanie dokonana przez Komisję Konkursową
powołaną Zarządzeniem Burmistrza Opoczna. Ostateczną decyzję o wyborze ofert
i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Opoczna. Decyzja Burmistrza Opoczna jest
ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. Otwarcie ofert i ich ocena formalna zostanie przeprowadzona w dniu 23 grudnia 2015
roku w oparciu o następujące kryteria:
a) terminowości złożenia oferty,
b) ocena czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie art. 3
ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,
c) kompletność i poprawność sporządzenia oferty,

d) ocena czy cele statutowe podmiotu są zbieżne z zadaniem określonym w mmeJszym
ogłoszeniu.

4. Ocena formalna jest jawna dla oferentów.
5. Do udziału w konkursie i oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty kompletne pod
względem formalnym. Oferty złożone po terminie, nieopisane w sposób określony
w ogłoszeniu, nie spełniające innych wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Nie
przewiduje się możliwości uzupełniania złożonych ofert. Oferty, które w wyniku oceny
merytorycznej uzyskają mniej niż 65 punktów zostaną odrzucone.
6. Ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona w okresie 5 dni od terminu dokonania
oceny formalnej w oparciu o następujące kryteria:
a) ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta, w tym doświadczenie oferenta oraz
kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie - 20 pkt;
b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania - 20 pkt;
c) wysokość środków własnych wykazanych przez oferenta w stosunku do środków
publicznych przeznaczonych na realizację zadania - 20 pkt:
d) planowany wkład rzeczowy, osobowy. w tym świadczenia wolontariuszy i praca
społeczna członków - 20 pkt;
e) ocena dotychczasowej współpracy - 20 pkt.
7. Zastrzega się prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny jego odwołania.
8. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej
www.bip.opoczno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Opocznie.

VII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku
ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego
samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem
wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.
1. W latach 2012 - 2015 wymienione w ogłoszeniu zadanie realizowane było przez
organizację pozarządową i w całości finansowane przez Wojewodę Łódzkiego.
2. Wysokość dotacji przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego w poszczególnych latach:
a) 2012 rok- 365 260,00zł;
b) 2013 rok- 364 116,00zł;
c) 2014 rok- 433 747,00zł;
d) 2015 rok - 515 840,00zł.

VII. Podpisanie umowy.
wyników otwartego konkursu ofert z każdą wyłonioną organizacją
lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym
i o wolontariacie Burmistrz Opoczna zawiera stosowną umowę. Wyłonione podmioty
zobowiązują się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych
w umowie, a Burmistrz Opoczna zobowiązuje się do przekazania dotacji na realizację
zadania.
Po

ogłoszeniu

pozarządową

