
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2017
roku.

Ogłoszenie z dnia 18 sierpnia 2017 r.

WÓJT GMINY OBRAZÓW

Na podstawie art.  11  ust. 2 i art.  13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  roku o działalności
pożytku    publicznego    i    o    wolontariacie    (Dz.    U.    z    2016    r.,    poz.     1817    z    późn.
zm.)  oraz  Uchwały Nr XXI/154/2016 Rady Gminy Obrazów z dnia 28 listopada 2016 r.  w
sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Obrazów z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego
iwolontariacie   na   2017   rok   ogłasza   otwarty   konkurs   ofert   na   realizację   zadania
publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku.

1. Rodzaj zadania :
Pozyskanie artykułów żywnościowych dla najuboższych osób i rodzin z terenu Gminy
Obrazów.

11. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

1.    Planowana  wysokość   środków  publicznych   na  realizację   zadania  wynosi   3   000,00
zł  (słownie: trzy tysiące złotych).

2. Dotacja zostanie przyzriana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817 z późn. zm.)

3. Przyznanie dotacji będzie uzależnione od spełnienia przez oferenta warunków i kryteriów
określonych w niniej szym ogłoszeniu.

4. Przyznanie dotacji jest uzależnione od wysokości środków publicznych przeznaczonych na
realizacj ę zadania.

5 . Dotacja zostanie przekazana po podpisaniu umowy z wyłonionym oferentem.

111® Terminy i warunki realizacji zadamia:
1. Realizacją będą objęte zadania wykonywane od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia
2017 r.

2. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie o przyznaniu dotacji.

IV. Termin składania ofert:

Oferty należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z oznaczeniem nazwy zadania,

w sekretariacie Urzędu Gminy Obrazów do dnia 11.09.2017 r. do godz.13 :00.

W przypadku ofert nadesłanych pocztą liczy się data wpływu ofert do urzędu.  Oferty które
wpłyną po wyżej wymienionej dacie nie będą rozpatrywane.

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1 . Wzór ofert stanowi Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących



realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań ( Dz. U. z
2016 r., poz.1300).

2. Do oferty należy dołączyć:

a)   Kopię  aktualnego  odpisu  z  Krajowego  Rejestm  Sądowego,  innego  rejestm  lub
ewidencji

b)   Kopią aktualnego statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę lub
osoby   uprawnione    do    reprezentowania   podmiotu   lub    imego    dokumentu
określającego zakres prowadzonej działalności pożytku publicznego

3.  Rozpatrywane  będą  wyłącznie  oferty  kompletne  i  prawidłowo  wypełnione,  złożone  na
obowiąztĘjącym fomularzu i w teminie określonym w pkt. V .

4.     Złożone    oferty    podlegają    ocenie    fomalnej     i    merytorycznej     przez    Komisję
Konkusową,  powołaną zarządzeniem przez Wójta Gminy Obrazów.

Komisja dokonuje oceny fomalnej poprzez sprawdzenie czy oferta:

a)    złożona została przed upływem teminu o którym mowa w pkt. IV,
b)    złożona została na właściwym formularzu i z wymaganymi załącznikami
c)    została złożona przez uprawniony podmiot.

Ocena merytoryczna ofert będzie dotyczyła:

a)   możliwości  realizacji  zadania (rzetelność  i  realność przedstawionego  harmonogramu

Prac
b)    przedstawionej    kalkulacji    kosztów    realizacji    zadania    publicznego,    w    t)m

w odriesieniu  do zakresu rzeczowego zadania,
c)   proponowanej  jakości  wykonania  zadania  i  kwalifikacji  osób,  przy  udziale  których

oferent będzie realizować zadanie publiczne,
d)      planowanych przez  oferenta udziału  środków  finansowych własnych lub  środków

pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
e)    planowanego  przez  oferenta  wkładu  rzeczowego,   osobowego  w  tym  świadczeń

wolontariuszy i pracy społecznej członków,
f)    analizy  i  oceny  wykonywania  zadań  zleconych  podmiotowi  w  poprzednich  latach,

z uwzględnieniem rzetelności  i  teminowości  ich  realizacji  oraz  sposobu rozliczenia
otrzymanych na ten cel środków,

g)   doświadczenia realizatorów w/w zadania.

5.  Komisja Konkursowa przekazuje Wójtowi, w formie protokołu, wyniki dokonanej  oceny
fomalnej  i  oceny  merytorycznej  złożonych  ofert  oraz  przedstawia  rekomendację,  co  do
wyboru oferty, w terminie 7 dni od dnia upływu teminu składania ofert.

6. Komisja może zaproponować by dotacja była mniejsza od wnioskowanej, jeśli uzna, że nie
wszystkie pozycje budżetu są uzasadnione.

7.  Ostateczną  decyzję  o  wyborze  ofert  i  o  udzieleniu  dotacji  podejmuje  Wójt  Gminy  w
terminie       7       dni       od       daty       otrzymania      protokołu       Komisji       Konkusowej.
8.  Ogłoszenie   o  wyborze  ofert  ogłasza  się  w  Biuletynie  lnfomacji  Publicmej,  na  stronie
intemetowej    www.obrazow.pl     oraz    na   tablicy    ogłoszeń    Urzędu    Gminy    Obrazów.

Wójt Gminy Obrazów


