ZARZ1\DZENIE NR9/2014
WOlTA GMINY BABOSZEWO
z dnia 3 lutego 2014 roku

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu o/ert na wsparcie realizacje zadan z zakresu potytku
publicznego w 2014r w s/erze pomocy spolecznej,
Na podstawie art. 30 ust.I ustawy z dnia 8 marca I990r 0 samorzqdzie gminnym
(Dz.U. z 2013 poz. 594Z z p6Zn. zm.) oraz art. 11 ust.l i 2, art 13, art.I5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz.U. z 20IOr Nr 234, poz 1536
z p6Zn. zm.) oraz Uchwaly Nr XXIIII19712013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 listopada 20I3r
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Wspolpracy Gminy Baboszewo z organizacjami
Pozarzctdowymi oraz podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku
publicznego i 0 wolontariacie na lata 2014-2018 zarzctdzam, co nast~puje:
§1
Oglaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadan z zakresu pozytku publicznego
w 20I4r w sferze pomocy spolecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej
oraz wyrownywanie szans tych rodzin i osob poprzez zorganizowanie kolonii letnich z programem
terapeutycznym nad morzem lub w gorach dla dzieci i mlodziezy w wieku 8-I6lat z grup ryzyka w
oparciu 0 pisemny program zaj~e.

§2
Trese ogloszenia 0 otwartym konkursie ofert stanowi zalctcznik do niniejszego zarzctdzenia.

§3
Wykonanie Zarzctdzenia powierza

si~

Sekretarzowi Gminy.
§4

Zarzctdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

,,

won
G tiNY BABOSZEWO

AS.524.3.2013

OGLOSZENIE
W6jta Gminy Baboszewo
z dnia 3 lutego 2014 roku
dzialajqc na podstawie ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego
z dnia 24 kwietnia 2003r (Dz.U. z 201 Or Nr 234, poz 1536 z pozn. zm.)

o

wolontariacie

oglasza
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadan publicznych w 2014r
-

Zadanie
Nr

--

Nazwa zadania
,

1

Pomoc spoleczna, w tym pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyr6wnywanie szans
tych rodzin i os6b poprzez zorganizowanie kolonii
letnich z programem terapeutycznym nad morzem lub
w g6rach dla dzieci i mlodziezy w wieku 8-161at z
grup ryzyka w oparciu 0 pisemny program zaj((e.
Razem

Kwota dotacji (w zl)
W 2014r

25000,00

25000,00

W ogloszonym konkursie ofert mog't brae udzial podmioty prowadz'tce dzialalnose pozytku
publicznego ( wymienione wart. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 0 dzialalnosci
pozytku publicznego i 0 wolontariacie), kt6re spelniajq nast((puj'tce warunki:
- zamierzajq realizowae zadanie na rzecz mieszkanc6w Gminy Baboszewa,
prowadz't dzialalnose statutOWq w dziedzinie obj((tej konkursem,
przedstawi't poprawnie sporzqdzonq ofert(( wraz z zalqcznikami.

1. Zasady przyznawania dotacji
Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji zadan publicznych, na kt6ry rozpisany jest
konkurs, okresla:
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie
(Dz.U. z dnia 201 Or Nr 234, poz. 1536 z pozn. zm.)
Uchwala Nr XXIIII197/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 listopada 2013r w sprawie
uchwalenia Wieloletniego Programu Wsp61pracy Gminy Baboszewo z organizacjami
Pozarzqdowymi oraz podmiotami, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci
pozytku publicznego i 0 wolontariacie na lata 2014-2018
1. Dotacja moze bye przyznawana jedynie na dofinansowanie zadan, 0 kt6rych mowa
w ogloszeniu konkursowym.
2. Dotacj(( na realizacj(( zadan otrzymajq podmioty, kt6rych oferty zostanq uznane za
najkorzystniejsze przez Komisj(( Konkursowq i W6jta Gminy Baboszewo.
3. Szczeg610we i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadan regulowae
b((dzie umowa pomi((dzy W6jtem Gminy Baboszewo, a oferentami wybranymi w drodze
otwartego konkursu

4. Srodki pochodz'tcych z dotacji nie mozna przeznaczyc w szczeg61nosci na:
1) zakup nieruchomosci;
2) rezerwy na pokrycie przyszlych strat lub zobowi'tZail;
3) odsetki z tytulu niezaplaconych zobowi'tZan;
4) wydatki finansowane z ilUlych :?r6de!;
5) zaplat~ kar regulaminowych;
6) prowadzenie i obslug~ rachunku bankowego;
7) nagrody i pensje oraz inne formy pomocy rzeczoweJ lub finansowej dla os6b
zajmuj'tcych si~ realizacj't zadail

2. Terminy i warunki skladania ofert
1. Termin skladania ofert uplywa 24 lutego 2014r
2. Ofert~ nalezy zlozyc na formularzu, kt6ry stano wi zal'tcznik do Rozporz~dzenia Ministra
Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotycz~cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r Nr 6 poz. 25).
3. Oferent moze zlozye jedn't ofert~ na wybrane zadanie lub kilka ofert, kazda na ilUle zadanie
b~d'tce podmiotem konkursu.
4. Do oferty nalezy zal'tczye:
- kopi~ aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru S'tdowego, ilUlego rejestru lub ewidencji
(odpis musi bye zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezaleznie od tego,
kiedy zostal wydany),
- w przypadku wyboru ilUlego sposobu reprezentacji podmiot6w skladaj'tcych ofert~
wsp61n't niz wynikaj'tcy z Krajowego Rejestru S'tdowego lub innego wlasciwego rejestru 
dokument potwierdzaj'tcy upowaZnienie do dzialania w imieniu oferenta (-6w).
- dokumenty lub referencje potwierdzaj'tce dotychczasowe doswiadczenie w realizacji zadan
podobnego rodzaju .
- aktualny statut organizacji oraz obowi'tZuj'tc't uchwal~ potwierdzaj'tc't wyb6r zarz'tdu.
5. Zaadresowane na Urz'td Gminy Baboszewo oferty, nalezy skladac do dnia 24 lutego 2014
roku w sekretariacie Urz~du Gminy pok. Nr 4, w zamkni~tych kopertach z napisem
"Konkurs otwarty ofert - zadanie nr (podae nr)", w godzinach pracy Urz~du Gminy
t.j.: od 7.30 do 15.30. W przypadku przeslania oferty poczt't, musi ona wplyn'te
do dnia 24 lutego 2014 r.
6. Oferty zlozone na ilUlym druku, niekompletne, nieczytelne lub zlozone po terminie, zostan't
odrzucone ze wzgl~d6w formalnych.

3. Terminy i warunki realizacji zadania
1. Zadanie musi bye realizowane na rzecz mieszkanc6w Gminy Baboszewo.
2. Termin skladania ofert uplywa 24 lutego 2014 r
3. Planowana data rozpocz~cia zadania nie moze bye wczesniejsza niz spodziewany termin
podpisania umowy, planowana data zakonczenia zadania nie moze bye p6zniejsza niz
31 sierpien 2014
4. Zrealizowae zadanie w taki spos6b, aby jego dzialaniami obj~to minimwn 30 dzieci z terenu
Gminy Baboszewo
5. Zapewnie pobyt uczestnik6w na kolonii przez okres rninimwn 14 dni
6. Szczeg6lowe warunki lokalowe realizacji zadania:
- zakwaterowanie w pokojach 2-5 osobowych wyposazonych w w~zel sanitamy tj.
(umywalka, we, natryski, biez'tca 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 kadry, w czasie podr6zy i pobytu dzieci na kolonii;
- zapewnienie ratownika podczas k'lPieli morskiej dzieci oraz w basenie na terenie osrodka
zgodnie z obowiClZujqcymi przepisami;
- minimum 2 wycieczki autokarowe do miejsc atrakcyjnych turystycznie;
- turnus zaczyna si~ obiadem w dniu przyjazdu, a k0l1CZY sniadaniem w dniu wyjazdu plus
suchy prowiant na drog~;
Osrodek wypoczynkowy winien bye ogrodzony i calodobowo strzezony. Dodatkowo winien
posiadae: stoI6wk~, sal~ telewizyjnq, plac zabaw, miejsce na organizacj~ ogniska oraz sprz~t
sportowy (tj. rakietki do tenisa stolowego i badmintona, pilki nome i do gry w siatk6wk~,
skakanki), gry planszowe.
4. Terminy, tryb, kryteria stosowane przy wyborze ofert

1. Wyb6r naj lepszej oferty nast'lPi w terminie do dnia 27 lutego 2014r
2. Wyboru dokona Komisja Konkursowa powolana zarzqdzeniem W6jta Gminy Baboszewo
3. Oferty b~dq oceniane wedtug nast~pujqcych kryteri6w:
• mozliwose realizacji zadania przez oferenta pod kqtem jakosci:
- wykwalifikowana kadra,
- posiadane zasoby rzeczowe niezb~dne do realizacji zadania
- wklad osobowy oferenta, w tym swiadczenia wolontariuszy praca spoleczna
czlonk6w,
- wymieme efekty realizacji zadan podobnego rodzaju,
dotychczasowe doswiadczenie w realizacji zadan podobnego rodzaju
(z uwzgl~dnieniem zadaiJ. realizowanych we wsp61pracy z administracjq publicznq),
- rzetelnose i terminowose zrealizowanych zadan w latach ubieglych Udli dotyczy).
• kalkulacja przewidywanych koszt6w realizacji zadania:
- calkowity koszt realizacj i zadania,
- wysokosc srodk6w wlasnych przewidzianych na realizacj~ zadania,
- racjonalne przeznaczenie srodk6w finansowych na realizacj~ zadania
• skala dzialan zaplanowanych przy realizacj i zadania:
- liczba uczestnik6w obj~tych zadaniem,
- zakladane rezultaty realizacj i zadania.
4. W6jt Gminy Baboszewo po zapoznaniu si~ z wnioskami Komisji Konkursowej dokonuje
wyboru ofert w drodze zarzqdzenia.
5. Od decyzji W6jta nie przysluguje odwolanie.
6. Ogloszenie 0 rozstrzygni~ciu konkursu zostanie zarnieszczone w Biuletynie Informacj i
Publicznej oraz na tablicy ogloszen w siedzibie Urz~du Gminy Baboszewo. Ponadto
oferenci zostanq powiadomieni pisemnie 0 przyj~ciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu.
5. Kryteria wyboru ofert

Nie

b~dq rozpatrywane oferty:
1) zlozone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z ogloszeniem do wZI~cla udzialu
w konkursie;
2) niekompletne (oferta jest kompletna jezeli: wlasciwie wypelnione zostaly wszystkie
niezb~dne pola oferty, dolqczone zostaly wymagane zalqczniki, zalqczniki spelniajq wymogi
waZnosci , wypelnione w spos6b czytelny i przejrzysty);
3) zlozone po terminie skladania ofert;
4) zlozone na niewlasciwym formularzu;

5)
6)
7)
8)

niepodpisane lub podpisane przez nieupowaznione osoby;
kt6re merytorycznie nie dotycz't rodzaj6w zadail wskazanych w ogloszeniu;
w kt6rych realizacja zadania wykracza poza termin 15 listopada 2014roku;
zawieraj'tce niewlasciwy udzial procentowy srodk6w wlasnych (finansowych
i pozafinansowych);
9) w kt6rych oferent przewiduje pobieranie oplat od adresat6w zadania mirno, ze jego statut
lub inny dokument wewn~trzny nie przewiduje prowadzenia odplatnej dzialalnosci pozytku
publicznego;

Konkurs ofert na

realizacj~

zadan pozytku publicznego w Baboszewie w dniu ...................... .

Karta indywidualnej oceny oferty
N azwa zadania................................ .. ............ .. .................................... .. ....... .
Nr oferty....................... ... ................................. ........................................... .
Imi~ i nazwisko czlonka komisji ... ..................................... ......................... .

Lp.

MAX. ilose Wyliczenie lIose
pkt.
punkt6w
przyznanych

KRYTERIA OCENY

Ocena mozliwosci realizacji zadania przez oferenta pod

k~tem

jakosci

15

x

Posiadane zasoby rzeezowe niezb((dne do realizaeji zadania

10

x

3

Wklad osobowy oferenta, w tym swiadezenia wolontariuszy
i praea spoleezna ezlonk6w

5

x

4

Wymieme efekty realizaeji zadan podobnego rodzaju

10

x

5

Spos6b realizaeji zleeonyeh zadan publicznyeh w przypadku
oferenta, kt6ry w lataeh poprzednich realizowal zleeone
rzetelnosc '
uwag((
biorqe
pod
zadania
publiezne,
i terminowosc oraz spos6b rozliezenia otrzymanych na ten
eel srodk6w Uesli dotyczy).

10

x

1

Wykwalifikowana kadra

2

-

Ocena kalkulacji przewidywanych kosztOw realizacji zadania

1

Oeena ealkowitego kosztu realizacji zadania

10

x

2

Oeena wysokosei srodk6w wlasnyeh przewidzianyeh na
realizaej(( zadania

10

x

3

Oeena raejonalnego przeznaezenie srodk6w finansowyeh na
realizaej(( zadania

10

x

Ocena skali dzialan zaplanowanych przy
realizacji zadania
..

1

Liczba uczestnik6w obj~tych zadaniem,

9

x

2

Zakladane rezultaty realizacji zadania

11

x

100

X

Lqczna ilos6 uzyskanych punkt6w

(data i podpis czlonka komisji)

Konkurs ofert na

realizacj~

zadaii pozytku publicznego w Baboszewie w dniu ...................... .

ZESTAWIENIE WYNIKOW OCENY I ANALIZY OFERT
Nazwa zadania:

lp

Nr
oferty

Nazwa organizaeji

Oeena
poszezeg6lnyeh Srednia
ezlonk6w komisji
ilosc
punkt6w
1
2
3
4
5

Oferta, kt6ra uzyskala najwyzsz't ilosc punkt6w, zostala przedstawiona przez:

Srednia ilosc punkt6w uzyskanyeh podezas oeeny oferty:

data i pod pis Przewodnicz<tcaly Komisji Konkursowej

