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' ^POCZNA 
Opoczno 

•',idx736 3j n 
Na pod.slawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 ku ic tn ia 2003 r o k u o d/ialalnosci po/>lku pi ibl ic/ncgo i o uotonlar iac ic (J-i. I)/. 
U. z 2014 roku p o z . 1118 ze zm.). art. H) iista\v\ dnia 29 lipca 2005 r o k u o przcciwdzialani i i narkomanii {j.l. D z . I!, z 2012 
r o k u po/.. 124 ze z m . ) , U c h w a h N r XV/133/15 Rad\j u Opoc/n i c / dnia 27 lislopada 2015 roku u sprauic 
p r z \a . .Gminncgo Prtigramu Prol l laklyki i Roz\\ia/-\\\ania I ' r o h l c m o w A lko lu ) !ou\ch dia Cinii[i\o na 2016 r o k " 
oraz ..timinnego Prograimi Przcciudzia lania Narkomaii i i dIa ( i i n i n > Opoczno na 2016 r o k " ora/ I ' c huah N r W 134 15 
Rad\j u Opoczn i c z dnia 27 listopada 2015 r o k u u sprauic prz \ j i ;c ia . .Rocznego Prograinu Wspolprac) ( i inin\ 
Opoczno z organizacjami pozarz^dowymi oraz podmiotanii p rou i idz4C }m i dzialalnosc p o A t k u publicznego na rok 2016" 

I. Rodzai zadania i wysokosc srodkow finansowych przeznac/onveh na rcali/acie 
zadania. 

Zadanie IV 
IVspomagimie Jzialalnosci slowarzyszen, instytucji. organizacji i osob fizycznych, sluzqcych 
rozM-iqzyM'aniuprohlemdw alkohoUzmu i narkomani. 

\  Rcalizacja programu reintegracji spolecznej osob uzaleznionych od srodkow 
odurzajacvch prowadzonyeh vv klubach abstynenckich poprzcz pro«adzen ie grupy 

Planowana na rok 2016 kwota wynosi j.OOOz! i zostanie przekazana na konto oferenta po 
podpisaniu umowy w 2 transzach do koiica 2016 roku. 

W roku 2015 na realizacji^ lego zadania przeznaczono kwot^ w wysokosei j.OOOzt. 

11. Zasadv prz\zna\vania dotaeji. 

1. W otwartym konkursie ofert mogq uczestniczNC organizacje pozarz^dowe oraz podmiot) 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosc! pozytku 
publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U . z 2014 roku poz. 1118 zc zm,). 

2. Zlozcnie olerty nic Jest rownoznaczne z pr/.yznaniem dotaeji. 
3. Dotacja zostanie pr/.\znana podmiotovvi \\ylonionemu w drodze wyboru 

najkorzystniejszej oferty przez Komisj? Konkursowij i podjt^ciu decyzji przez Burmistrza 
Opoczna. 

4. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami w/w ustawy po podpisaniu umowy 
z wylonionvin oierentem. 

5. Zlecenie realizaeji zadania nastapi « trjbie wspierania wraz z udzieleniem dotaeji na 
dotlnansowanie jego realizaeji. 

6. Wymagany minimalny wklad finansowy Oferenta (rozumiany jako srodki tlnansowe 
vvlasne lub srodki pochodzace z inn\ch zrodel przyznane na realizaeji^ zadania 
publicznego bt;dt}cego przedmiotem oglaszanego konkursu ofert) wynosi 10% kwot\ 
wnioskowanej dotaeji. 

7. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej ofert\ ogloszeniu wynikow otwartego konkursu 
ofert z wytonion^ organizaeji) pozarzi^dowij lub podmiotem \v\mienit>nym w art. 3 ust. 3 
ustawy o pozytku publicznym i o wolontariacie zostanie zawarta unniwa. na podstawie 
ktorej zlecone zostanie wykonanie zadania publicznego. Wytoniony podmiot zobowiijzuje 
si? do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach okreslon\ch w umowie. 
a Burmistrz Opoczna zobowi^zuje sie do przekazania dotaeji na realizacje zadania. 

BURMISTRZ OPOCZNA 
ogtasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania w zakresie 
przeeiwdzialania uzaleznieniom i patologiom spolecznym 

w ramach 
Gmi/tnego Programu PneciwdzUiiauia Narkomanii ita rok 2016 

AN. 



8. Umowa z wybranym oferentem zostanie podpisana po ueh^aleniu przez Rad^' 
Miejsk^ w Opocznie bud/etu Gminy Opoczno na 2016 rok. 

111. Termin i warunki realizaeji zadania. 

1. Zadanie bt^dzie realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016 
roku. 

2. Zadanie b^dzie realizowane dIa doroslyeh mieszkahcow gminy Opoczno. tj. osob 
uzaleznionych od srodkow odurzaj^cych. osob wspoluzaleznionych i ich rodzin. 

3. Zadanie bt^dzie realizowane przez osoby posiadajijce kwalillkaeje do realizaeji 
programow rehabililaeyjnveh z zakresu wspierania zdrowienia osob uzaleznionych od 
srodkow odurzaj^cych. 

4. Zadanie bi^dzie obejmowac realizacje programow wspieraj^cych proces zdrowienia osob 
uzaleznionych od srodkow odurzaJ£fe>ch. 

I\ Termin i warunki skladania ofert. 

1. Warunkiem przysti^pienia do konkursu jest zlozenie oferty. 
2. Oferta powinna b>c zlozona na wzorze ofert\ Rozporzadzeniem Minislra 

Pracy i Poli lyki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w spravvie wzoru oferty 
i ramowego wzoru umowy dotycz^cych realizaeji zadania publicznego oraz wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku Nr 6 poz. 25) w zamknietej 
kopereie z dopiskiem: Konkurs ofert - ,,Gminny Program Przeciwdzialania 
Narkomanii na rok 2016'\ 

3. Do oferty nalezy dot^ezyc: 
1) kopi? odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego z potwierdzeniem jej zgodnosei 

z or>ginalem lub odpowiednio wyciqg z cwidencji lub inne dokumenty potwierdzajaee 
status prawny oferenta i umoeowanie osob go reprezentujijcych (wazne do 3 miesiecy od 
datv wystawienia). 

2) kopit? statutu w przypadku vvyst^pienia zmian w 2015 roku. 
3) sprawozdanie merytoryezne z dzialalnosei oferenta w 2015 roku. 
4) sprawozdanie finansowe (bilans. rachunek wynikow lub rachunek z\sk6w i strat. 

informacja dodalkowa). a w odniesicniu do organizacji nie maj^e\ch obowiijzku 
prowadzenia ksi^g rachunkowych - inne dokumenty poswiadczaj^ce sytuacji; maj^tkowq 
i fmansowij oferenta za 2015 rok. 

5) oswiadezenia: 
a) o realizaeji zadania przez osoby posiadaj^ce odpowiednie kwalifikacji. niczbt^'dne do jego 

realizaeji. 
b) o nie ubieganiu si<? o srodki finansowe z innyeh zrodel gminnych na to samo zadanie. 
c) o nie osiqganiu zysku przy realizaeji zadania. 
6) dla podmiotow prowadzacych dzialalnosc odplatna - oswiadczenie. ze prowadzona 

dzialalnosc odplatna nie stala si? dziaialnoscia gospodarcz^ (art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosei pozytku publicznego i o wolontariacie). 

7) umowt; partnerskij lub oswiadczenie partnera w prz\padku zlozenia ofert) wspcSlnej. 
4. Oferty nalezy skladac w nicprzekraezalnym lerminie do dnia 3 lute<zo 2016 roku do 

godz. 11:00 w sekretariaeie Urzedu Miejskieuo w Opocznie ul. Staromiejska 6. 26-300 
Opoczno. 

5. Otwarcie ofert nastqpi vv dniu 3 lutego 2016 roku o godz.l3:30 na sali Urzedu Stanu 
Cywilnego Urzedu Miejskiego w Opocznie. ul. Staromiejska 6. 



6. Szczegolowe informacje dotyczace konkursu wraz z formukirzcm ofert) konkursowej 
dostt;pne s^ w Biulelynie Informaeji PubliczneJ. na stronie internetowej Urztj^du 
Miejskiego w Opocznie www.opoczno.pl oraz w Zespole do Spraw Spolecznych 
i Ochrony Ludnosci. 

V. Tr\'b i k n teria stosowane przv wvbor/e ofert. 

1. Oferty b^d^ oceniane w dwoch etapach obejmuj^cych ocent? formalnij i merytoryczn^. 
2. Ocena formalna i merytoryczna ofert zostanie dokonana przez KomisJe Konkursowa 

powolana Zarzqdzeniem Burmistrza Opoczna. Ostateczna dec)zje o wyborze ofert 
i udzieleniu dotaeji podejmuje Burmistrz Opoczna. Decyzja Burmistrza Opoczna jest 
ostateczna i nie przysluguje od niej odwolanie. 

3. Otwarcie ofert i ich ocena formalna zostanie przeprowadzona w dniu 3 lutego 2016 roku 
w opareiu o nastepujaee krytcria: 

1) terminowosei zlozenia oferty. 
2) ocena czy podmiot skladaj^cy ofert? jest uprawniony do jej zlozenia na podstawie art. 3 

ust. 3 ustawy o pozytku publiezn)m i wolontariacie, 
3) kompletnosc i poprawnosc sporzadzenia oferty. 
4) ocena cz) cclc statutowe podmiotu zbiezne z zadaniem okrcslonym w niniejsz\ni 

ogloszeniu. 
4. Do oeeny merytorycznej zostan^ dopuszczone ofert) kompletne pod wzgl^dem 

formaln)m. Oferty zlozone po terminie. nieopisane w sposob okreslon) w ogloszeniu. nie 
spelniajijce inn\ch wymogow formaln)ch nie b^dij rozpatr)wane. Nie przewiduje sie 
mozliwosci uzupelniania zlozon\ch ofert. Ofert). ktore w wyniku oceny mer\tor\eznej 
uzyskaj^ mniej niz 65 punktow zostan^ odrzueone. 

5. Ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona w okresie 7 dni roboczyeh od terminu 
dokonania oeeny formalnej w opareiu o nastepujaee kryteria: 

1) ocena mozliwosci realizaeji zadania. w t)m doswiadezenie oferenta oraz kwalitikacje 
osob prz) udziale ktorych realizowane b^dzie zadanie - 20 pkt. 

2) ocena przedstawionej kalkulacji koszlow realizaeji zadania - 20 pkt 
3) wysokosc srodkow wlasn\ch w)kazan)eh przez oferenta w stosunku do srodkow 

publieznyeh przeznaczonych na realizacj? zadania - 20 pkt. 
4) planowan) wklad rzeczowy i osobowy. w tym swiadczenie wolontariuszy i praca 

spoleczna czlonkow - 20 pkt. 
5) ocena dot)ehezasowej wspolpracy - 20 pkt. 
7. Zastrzcga si? prawo odwolania konkursu bez podania prz)czyny jego odwolania. 
8. Wyniki konkursu zamicszczone zostanq na stronie w Biuletynie Informaeji Publicznej 

www.bip.opoczno.pi oraz na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Opocznie. 


