ZAR Z1\ D ZEN I E NR 1112015
WOJTA GMINY BABOSZEWO
z dnia 23 lutego 2015 roku

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacj« zadail z zakresu pozytku
publicznego w 20 15r w sferze pomocy spolecznej,
Na podstawie art. 30 ust.! ustawy z dnia 8 marca 1990r 0 samorz'ldzie gminnym
(Dz.U. z 2013 poz. 594Z z pOin. zm.) oraz art. 11 ust.! i 2, art 13, art.l5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz.U. z 2014r poz 1118 z pOin. zm.)
oraz Uchwaly Nr XXXI/244/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 paidziemika 2014r w sprawie
uchwalenia Programu Wspolpracy Gminy Baboszewo z organizacjami Pozarz'ldowymi oraz
podrniotami, 0 ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego
i 0 wolontariacie na rok 2015 zarz'ldzam, co nast«puje:
§1
Oglaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadail z zakresu pozytku publicznego
w 2015r w sferze pomocy spolecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej
oraz wyrownywanie szans tych rodzin i osob, ograniczanie marginalizacji i przeciwdzialanie
wykluczeniu spolecznemu poprzez zorganizowanie kolonii letnich z programem terapeutycznym
nad morzem lub w gorach dla dzieci i mlodziezy w wieku 8-161at z grup ryzyka w oparciu
o pisemny program zaj«c.
§2
TreSc ogloszenia 0 otwartym konkursie ofert stanowi za1'lcznik do niniej szego zarz'ldzenia.

§3
Wykonanie Zarz<tdzenia powierza si« Sekretarzowi Gminy.
§4
Zarz<tdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Zal'lcznik Nr I
do ZarZ'ldzenia Nr 1112015
z dnia 23 lutego 2015r

GMINY BABOSZEWO
AS.524.6.2015

OGLOSZENIE
W ojta Gminy Baboszewo
z dnia 23 lutego 2015 roku
(zamieszczone w BIP, na tablicy ogloszen w siedzibie Urzlldu Gminy, na stronie internetowej
www.gminababoszew.pl)
dzialaj~c

na podstawie ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego i
z dnia 24 kwietnia 2003r (Dz.U. z 2014r poz 1118 z p6Zn. zm.)

0

wolontariacie

oglaszam
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadan publicznych w 2015r
-

Zadanie
Nr

Rodzaj zadania

Wysokose srodkow publicznych
przeznaczonych na realizacj\e
zadania
w2015r

1

Pomoc spoleczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji zyciowej oraz wyrownywanie szans
tych rodzin 1 osob, ogranlczanle marginalizacj i i
przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu poprzez
zorganizowanie kolonii letnich z programem
terapeutycznym nad morzem lub w gorach dla dzieci i
mlodziezy w wieku 8-16lat z grup ryzyka w oparciu 0
pisenmy program zaj\ee.
Razem

25000,00

25000,00

W ogloszonym konkursie ofert mog~ brae udzial podmioty prowadz~ce dzialalnose pozytku
publicznego ( wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 0 dzialalnosci pozytku
publicznego i 0 wolontariacie), ktore spelniaj~nast\epuj~ce warunki:
zamierzaj~ realizowae zadanie na rzecz mieszkaflcow Gminy Baboszewa,
prowadz~ dzialalnose statutow~ w dziedzinie obj\etej konkursem,
przedstawi~ poprawnie sporz~dzon~ ofert\e wraz z zal~cznikami.

1. Zasady przyznawania dotacji
Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji zadafl publicznych, na ktory rozpisany jest
konkurs, okresla:
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie
(Dz.U.z 2014r,poz.1118zpozn.zm.)
Uchwala Nr XXXIl244/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 pazdziernika 2014r
w sprawie uchwalenia Programu Wspolpracy Gminy Baboszewo z organizacjami
Pozarz~dowymi oraz podmiotami, 0 ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci
pozytku publicznego i 0 wolontariacie na rok 2015
- Ustawa 0 finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r (Dz.U. z 2013r poz. 885 z p6Z.

zm.)
1. Dotacja moze bye przyznawana jedynie na dofinansowanie zadail, 0 ktorych mowa
w ogloszeniu konkursowym.
2. Dotacj« na realizacj« zadail otrzymaj~ podmioty, ktorych oferty zostan~ uznane za
najkorzystniejsze przez Komisj« Konkursow~ powolan~ zgodnia z art. 15 ust. 2b ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003r 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie.
3. Szczegolowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadail regulowae
b«dzie umowa pomi«dzy Wojtem Gminy Baboszewo, a wylonion~ organizacj~pozarz~dow~
lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3
4. Dotacja b«dzie wykorzystana zgodnie z celem na jaki zostala przekazana i na warunkach
okreslonych umoW'l, ktorej wzor stanowi zal~cznik Nr 2 do Rozporz~dzenia Ministra Pracy
i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 20 I Or w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru
umowy dotycz~cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania
tego zadania (Dz.U. z 201lr Nr 6 poz. 25).
5. Srodkow pochodz~cych z dotacji nie mozna przeznaczye w szczegolnosci na:
I) remonty budynkow i ich modemizacj«,
2) zakupy inwestycyjne
3) zakupy nieruchomosci;
4) dzialalnose wyznaniow~ i polityczn~
2. Terminy skladania ofert

I. Termin skladania ofert uplywa 17 marca 2015r
2. Ofert« nalezy z!ozye na formularzu, ktory stanowi zal~cznik Nrl do Rozporz:tdzenia
Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotycz:tcych realizacji zadania publicznego oraz wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r Nr 6 poz. 25).
3. Oferent moze zlozye jedn~ ofert«.
4. Do oferty nalezy za!~czye:
- kopi~ aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru S~dowego, innego rejestru lub ewidencji
(odpis musi bye zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezaleznie od tego,
kiedy zostal wydany),
- w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotow skladaj~cych ofert«
wspoln~ niz wynikaj~cy z Krajowego Rejestru S~dowego lub innego wlasciwego rejestru dokument potwierdzaj~cy upowa:i:nienie do dzialania w imieniu oferenta (-ow).
- aktualny statut organizacji oraz obowiqzuj~c~ uchwal~ potwierdzaj~c~ wybor zarz~du.
- dokumenty lub referencje potwierdzaj~ce dotychczasowe doswiadczenie w realizacji zadan
podobnego rodzaju
5. Oferty nalezy skladae w zamkni~tych kopertach zaadresowanych na: Urz:td Gminy
Baboszewo ul. Warszawska 9a 09-130 Baboszewo z napisem "Konkurs otwarty ofert zadanie nr I" do dnia 17 marca 2015 roku w sekretariacie Urz«du Gminy pok. Nr 4,
w godzinach od 7.30 do 15.30. W przypadku przeslania oferty poczt'l, musi ona wpIyn~e
do dnia 17 marca 2015r
6. Oferty zlozone na innym druku, niekompletne, nieczytelne lub zlozone po terminie, zostan~
odrzucone ze wzgl«dow formalnych.
3. Terminy i warunki realizacji zadania

I. Zadanie musi bye realizowane na rzecz mieszkailcow Gminy Baboszewo.
2. Planowana data rozpocz«cia zadania nie moze bye wczesniejsza niz spodziewany termin
podpisania umowy, planowana data zakonczenia zadania nie moze bye p6Zniejsza niz
31 sierpieii 2014

3. Dzialaniami nalezy obj'lc co najmiej 30 dzieci z terenu Gminy Baboszewo
4. Zapewnic pobyt uczestnik6w na kolonii przez okres minimum 14 dni
5. Szczeg610we warunki lokalowe realizacji zadania:
- zakwaterowanie w pokojach 2-5 osobowych wyposaZonych w w«zel sanitamy
tj. (umywalka, we, natryski, biez'lca ciepla i zimna woda);
- calodzienne wyzywienie (sniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja);
- przew6z dzieci z Baboszewa do miejsca zakwaterowania i z powrotem;
- ubezpieczenie na czas przewozu dzieci i na czas pobytu dzieci na kolonii;
- zapewnienie calodobowej opieki medycznej na kolonii;
- zapewnienie opiekun6w, w czasie podr6zy i pobytu dzieci na kolonii;
- zapewnienie ratownika podczas k1ijJieli morskiej lub na basenie na terenie osrodka zgodnie
z obowi!\Zuj'lcymi przepisami;
- minimum 2 wycieczki autokarowe do miejsc atrakcyjnych turystycznie;
- tumus zaczyna si« obiadem w dniu przyjazdu, a konczy sniadaniem w dniu wyjazdu plus
suchy prowiant na drog«;
Osrodek wypoczynkowy winien bye ogrodzony i calodobowo strzezony. Dodatkowo winien
posiadae: sto16wk«, sa!« telewizyjn!l, plac zabaw, miejsce na organizacj« ogniska oraz sprz\et
sportowy (tj. rakietki do tenisa stolowego i badmintona, pilki nozne i do gry w siatk6wk\e,
skakanki), gry planszowe.

4. Tryb, kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
1. Wyb6r najkorzystniejszej oferty nast1ijJi w terminie 7 dni od uplywu terminu skladania ofert.
2. Wyboru ofert dokona Komisja Konkursowa powolana zarz'ldzeniem W6jta Gminy
Baboszewo

3. Oferty b~dll oceniane wedlug nast~pujllcych kryteri6w:
a) mozliwosc realizacji zadania przez oferenta:
- miejsce realizacji zadania,
- adresaci obj«ci zadaniem
- cele realizacji zadania publicznego oraz spos6b ich realizacji
- harmonogram
b) kalkulacja przewidywanych koszt6w realizacji zadania:
- calkowity koszt realizacji zadania,
- racjonalne przeznaczenie srodk6w finansowych na realizacj\e zadania
c) jakosc wykonania zadania i kwalifikacje os6b
- posiadane zasoby kadrowe
- posiadane zasoby rzeczowe
d) udzial srodkOw finansowych wlasnych lub pochodzllcych z innych ir6del
e) wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia wolantariuszy i prac~ spolecznll
czlonk6w
1) dotychczasowe doswiadczenie w realizacji zadaii podobnego rodzaju
- rzetelnose i terminowose oraz spos6b rozliczenia zrealizowanych zadait w latach ubieglych
4. Komisja Konkursowa wybiera ofert«, kt6ra uzyska najwi«ksz'l ilose punkt6w
5. Ogloszenie wynik6w konkursu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na tablicy ogloszen w siedzibie Urz«du Gminy Baboszewo oraz na stronie internetowej
Urz«du Gminy Baboszewo.
6. W6jt Gminy Baboszewo uniewaznia otwarty konkurs ofert, jezeli:

- nie zlozono zadnej oferty;
- zadna ze zlozonych ofert nie spelnia wymog6w zawartych w ogloszeniu, 0 kt6rym mowa
w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 0 dzialalnosci pozytku publicznego
i 0 wolontariacie
7. Informacj« 0 uniewa:i:nieniu otwartego konkursu ofert W6jt Gminy Baboszewo podaje do
publicznej wiadomosci w spos6b okreslony wart. 13 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie

Konkurs ofert na

realizacj~

zadaii po:!:ytku publicznego w Baboszewie w dniu .......................

Karta indywidualnej oceny oferty
Nazwa zadania ............................................................................................. .
Nroferty...................................................................................................... .
Imi~ i nazwisko czlonka komisji ................................................................. .
..- - -

-

KRYTERIA OCENY

Lp.

MAX.
punktow

ilose lIose

pkt.
przyznanych

Mo:!:liwosc realizacji zadania przez oferenta

1 Miejsce realizacji zadania,
2

Adresaci obj~ci zadaniem

3

Cele realizacji zadania publicznego oraz spos6b ich realizacji

4

Harmonogram

5
5
5
5

Kalkulacja przewidywanych kosztiiw realizacji zadania

1 Calkowity koszt realizacj i zadania
2

Racjonalne przeznaczenie srodk6w finansowych na realizacj~ zadania

15
10

Jakosc wykonania zadania i kwalifikacje osiib

1 Posiadane zasoby kadrowe
2

Posiadane zasoby rzeczowe

10
10

Udzial srodkiiw finansowych wlasnych lub pochodzl!cych
z innych iriidel

1

Wysokosc srodkow wlasnych lub pochodz(lcych z innych zrodel
przewidzianych na realizacj~ zadania

10

Wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia wolantariuszy
i prac~ spolecznl! czlonkiiw

1

Wklad osobowy oferenta, w tym swiadczenia wolontariuszy
i praca spoleczna czlonkow

10

Dotychczasowe doswiadczenie w realizacji zadaii podobnego rodzaju

1 Rzetelnosc
2

Terrninowosc

3

Sposob rozliczenia
L(lczna ilosc uzyskanych punktow

5
5
5
100

(data i podpis czlonka komisji)

Konkurs ofert na

realizach~

zadaii pOZytku pubJicznego w Baboszewie w dniu ...................... .

ZESTAWIENIE WYNIKOW OCENY I ANALIZY OFERT
Nazwa zadania:

Ip

Nr
oferty

poszczegolnych Srednia
Ocena
czlonkow komisji
ilose
1
3
4
5 punktow
2

Nazwa organizacji

Oferta, ktora uzyskala najwyzsz~ ilose punktow, zostala przedstawiona przez:

Srednia ilose punktow uzyskanych podczas oceny oferty:

D
data i podpis Przewodnicz'lca/y Komisji Konkursowej

