BURMISTRZ OPOCZNA
uLSUromieiska 6,26-300 Opocznc
tel. (0-44) 736 31 00, fax 736 31 U
Na podstawie art. 11, 13 i 14 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U . z 2014 roku poz. 1118 ze zm.) w z w i ^ k u z art. 17
ust. 1 pkt. 3 i art. 25 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy spoiecznej (tj. Dz. U . z 2015
roku, poz. 163) oraz Uchwaly Nr XV/134/15 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 listopada
2015 roku w sprawie przyj^cia „Rocznego Programu Wspolpracy Gminy Opoczno z
organizacjami pozarz^dowymi oraz podmiotami prowadz^cymi dzialalnosc pozytku
publicznego na 2016 rok".

BURMISTRZ OPOCZNA
ogtasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego
z zakresu pomocy spoiecznej
I. Rpdzaj zadania:
Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej Gminy Opoczno pod nazwq
„Prowadzenie Magazynu Zywnosci na terenie Gminy Opoczno w tym: pozyskiwanie,
magazynowanie i dystrybucja zywnosci w ramach Europejskiego Programu Pomocy
Najbardziej Potrzebujqcym „FEAD"
II. Termin i warunki realizacji zadania:
Zadanie b^dzie realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2017 roku.
Szczegolowe warunki realizacji zadania oraz termin zlozenia sprawozdania z jego realizacji
zostanq^ okreslone w umowie o wykonanie zadania.
III. Wysokosc srodkow finansowych przeznaczonych na realizacji zadania:
Kwota przewidziana na realizacj? catosci zadania wynosi 75.600,00 zl.
W tym kwota zabezpieczona na realizacj? zadania w 2016 roku wynosi - 46.200,00 zL
i b^dzie przekazana w 4 transzach na konto oferenta po podpisaniu umowy do kohca 2016
roku, natomiast
2017 roku wynosi-29.'^(?^,00 z/. i b?dzie przekazana w 2 transzach do
31 lipca 2017 roku.
Wysokosc srodk6w finansowych przeznaczonych na realizacj? zadania w latach nast?pnych
Okreslana b?dzie w uchwatach budzetowych Rady Miejskiej w Opocznie.
W latach poprzednich zadanie nie byto zlecane do realizacji w drodze otwartego konkursu
ofert organizacjom pozarz^dowym.
Zadanie realizowane byto przez gmin?.
Zadne koszty poniesione przed dniem podpisania umowy nie mogq^byc przedmiotem dotacji.
IV. Zasady przyznawania dotacji
1. W otwartym konkursie ofert mog^ uczestniczyc organizacje pozarz^dowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
0 dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014 roku poz.
1118 zezm.)
2. Zlozenie oferty nie jest rownoznaczne z przyznaniem dotacji.
3. Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wytonionemu w drodze wyboru
najkorzystniejszych ofert przez Komisj? Konkursow^. i podj?ciu decyzji przez
Burmistrza Opoczna.

4. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami w/w ustawy po podpisaniu umowy
z wyionionym oferentem.
5. Wymagany minimalny wklad fmansowy oferenta (rozumiany jako srodki fmansowe
wtasne) wynosi 10% kwoty wnioskowanej dotacji.
6. Rozpatrywane b?d^ wyl^cznie oferty kompletne i prawidlowe, tj. sporz^dzone
z zachowaniem zasad i warunkow okreslonych w niniejszym ogloszeniu.
7. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty i ogtoszeniu wynikow konkursu ofert
2 wyionion^ organizacj^ pozarz^dowq_ lub podmiotem wymienionym w art. 3. ust. 3
ustawy 0 dziaialnosci pozytku publicznego i o wolontariacie zostanie zawarta umowa,
na podstawie ktorej zlecone zostanie wykonanie zadania publicznego.
8. Wyloniony podmiot zobowi^zuje si? do wykonania zadania publicznego w zakresie
i na zasadach okreslonych w umowie, a Burmistrz zobowi^uje si? do przekazania
dotacji na realizacj? zadania
9. Umowa z wybranym oferentem zostanie podpisana po uchwaleniu budzetu
gminy na 2016 rok przez Rad^ Miejsk^ w Opocznie.
10. Burmistrz Opoczna zastrzega sobie prawo do zmiany wysokosci srodkow publicznych
przeznaczonych na reahzacj? zadania wynikaj^cq. z podj?tych uchwal budzetowych
Rady Miejskiej w Opocznie na kolejne lata budzetowe.
V. Termin i warunki skladania ofert:
1. Warunkiem przyst^pienia do konkursu jest ziozenie oferty.
2. Oferta winna bye zlozona na wzorze oferty stanowi^cym zal^cznik do Rozporz^dzenia
Ministra Pracy i Polityki Spoiecznej z 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. U . z 2011 r. Nr 6, poz. 25) w zamkni?tej
kopercie, opatrzonej stemplem podmiotu z dopiskiem: Konkurs ofert „Prowadzenie Magazynu Zywnosci na terenie Gminy Opoczno.
Ponadto do oferty nalezy dot^czyc:
•

kopi? aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru S^dowego z potwierdzeniem jej
zgodnosci z oryginatem lub odpowiednio w y c i ^ z ewidencji lub inne
dokumenty potwierdzaj^ce status prawny oferenta i umocowanie osob go
reprezentuj^cych (wazne do 3 miesi?cy od daty wystawienia),

•

aktualny statut organizacji,

•

sprawozdanie merytoryczne z dziaialnosci oferenta za ubiegly rok,

•

sprawozdanie fmansowe (bilans, rachunek wynikow lub rachunek zyskow
i strat, informacja dodatkowa), a w odniesieniu do organizacji nie maj^cych
obowi^zku prowadzenia k s i ^ rachunkowych inne
dokumenty
poswiadczaj^ce sytuacj? maj^tkow^ i fmansowy oferenta za ostatni rok,

•

oswiadczenie o posiadaniu uprawnien do realizacji Programu Operacyjnego
Pomoc Zywnosciowa 2014-2020 wspolfmansowanego z Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebuj^cym (FEAD)

•

oswiadczenie oferenta o zapoznaniu si? z zasadami post?powania przy
realizacji Programu F E A D ,

•

lista osob realizuj^cych zadanie wraz z opisem ich kwalifikacji
kserokopie dokumentow poswiadczaj^cych te kwalifikacje.

oraz

•

oswiadczenie o nie osi^aniu zysku przy realizacji zadania,

•

dla podmiotow prowadz^cych dzialalnosc odplatn^ - oswiadczenie, ze
prowadzona dzialalnosc odplatna nie staia si^ dziaialnosciq. gospodarcz^ (art.9
ust.l i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie),

•

3.

4.
,

5.
6.

umow^ partnersk^ lub oswiadczenie partnera w przypadku zlozenia oferty
wspolnej.
Oferty nalezy skladac w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2016
roku do godz. ll"'' w sekretariacie Urz^du Miejskiego w Opocznie
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno.
Szczegolowe informacje dotycz^ce konkursu wraz z formularzem oferty konkursowej
dost^pne s^ w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie intemetowej Urz^du
Miejskiego w Opocznie www.opoczno.pl oraz w Zespole do Spraw Spoiecznych
i Ochrony Ludnosci Urz^du Miejskiego, mieszczacego si? w Miejskim Domu Kultury
w Opocznie ul. Biernackiego 4, pod numerem telefonu 44 736 31 07.
Oferty ziozone po terminie pozostan^bez rozpatrzenia.
Otwarcie ofert nast^pi w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 12"" w Urz^dzie
Miejskim w Opocznie ul. Staromiejska 6 (sala USC).

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
1. Oferty b?d^ oceniane w dwoch etapach obejmuj^.cych ocen? formalna i merytoryczn^.
2. Ocena formalna i merytoryczna ofert zostanie dokonana przez Komisje Konkursow^
powotan^_ Zarz^dzeniem Burmistrza Opoczna. Ostateczn^decyzj? o wyborze ofert
i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Opoczna. Decyzja Burmistrza jest
ostateczna i nie przysluguje od niej odwolanie.
3. Oferty sporz^dzone wadliwie bq_dz niekompletnie, co do wymaganego zestawu
dokumentow lub informacji oraz ztozone na nieprawidlowym druku b^dz po terminie
pozostan^bez rozpatrzenia merytorycznego.
4. Otwarcie ofert i ich ocena formalna zostanie przeprowadzona w dniu 28 stycznia
2016 roku w oparciu o nastt^puj^ce kryteria:
• terminowosc zlozenia oferty,
• kompletnosc i poprawnosc sporz^dzenia oferty,
• starannosc w przygotowaniu dokumentacji ofertowej,
• ocena czy podmiot skladaj^cy ofert? jest uprawniony do jej zlozenia na
podstawie art.3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie,
• ocena czy cele statutowe podmiotu s^zbiezne z zadaniem okreslonym
w niniejszym ogloszeniu.
5. Ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona w okresie 5 dni od terminu dokonania
oceny formalnej w oparciu o nast^puj^ce kryteria:
•

ocena mozliwosci realizacji zadania przez oferenta, w tym:
^ doswiadczenie oferenta,
>^ kwalifikacje osob przy udziale, ktorych zadanie b^dzie realizowane 30 pkt.

•

wysokosc srodkow wlasnych wykazanych przez oferenta w stosunku do
srodkow publicznych przeznaczonych na reahzacj? zadania - 20 pkt.
• planowany wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia wolontariuszy
i praca spoleczna cztonkow - 10 pkt.
• dotychczasowa wspotpraca - 20 pkt.
• realnosc planowanych kosztow w stosunku do zakresu rzeczowego zadania 20 pkt.
6. Wyniki konkursu zamieszczone zostan^_na stronie intemetowej Biuletynu Informacji
Publicznej www.bip.opoczno.pl oraz na tablicy ogloszeh Urz^du Miejskiego
w Opocznie.
7. Zleceniodawca zastrzega mozliwosc odwolania konkursu bez podania przyczyny.
8. W przypadku niezlozenia zadnej oferty, konkurs uznaje si? za nierozstrzygni^ty.
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