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OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJ\ ZADANIA PUBLICZNEGO
W GMINIE LESKO
Na podstawre art.l3 ustawy z dnra24kwretnta2}}3 o dzialalnoSci pozy.tku publicznego
i o wolontariacie ( tq.Dz.U. z2014r.poz.1118 z poLn. zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
oglasza

otwarfy konkurs ofert
na reahzacjg zadama publicznego z zakresu pomocy spolecznej

I. Rodzaj zadania
1

.

Swiadczenie uslug opiekuriczych w miej s cu zamreszkania osoby potrzebuj 4cej.

II. WysokoSd Srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacjp zadania:
W 2016 r. narcahzacjq w.w. zadamapublicznego przeznacza sip Srodki w wysokoSci

-

120,000,00 zl.

III.

Zasady przyznawania dotacji

1. W otwartym konkursie ofert mog4 udzialbrac

organrzacje pozarzqdowe w rozumieniu

i o wolontariacie
poz.
2014
r.
l11B
pdin.
z
zm.)
podmioty
oraz
inne
wskazane
Aj
w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy.
Dotacja zostanie przyznana w zwrqzku z powierzeniem wykonania zadania
ustawy z dnia 24 h,uietnia 2003 o dzialalnoici pozytku publicznego

Dz.U.

2.

z

publicznego na finansowanie jego realizacji.

IV. Termin i warunki realizacji zad.anin
1. Termin reahzacjr zadania ustala siQ na okres od I stycznia 2016 r,
do 31 grudma20l6 r.
2. Uprawnienia do Swiadczenia jakim s4 uslugi opiekufcze w odpowiednim wymiarze
godzin ustali decyzjq Kierownik Miejsko - Gminnego OSrodka Pomocy Spolecznej
w Lesku.
3. Dotacja nareahzacjEzadaniaprzekazana bEdzie w 4 transzach ustalonych i przyjqtych

4.

przez strony w umowie zawartej z oferentem.
Szczeg6lowe warunki reahzacjt zadama okreSli umowa zawarta
r o zp o czecrem r e altzacj t zadanta.

z oferentem

przed

V. Termin skladania ofert:
Oferty wedlug wzoru okreSlonego w rozporzqdzentu Ministra Pracy i Polityki Spolecznej
z dnra 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty reahzacjr zadama publicznego, ramowego
wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadanra (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz.25), naleLy skladai (przesla6) w zamknigtej kopercie
z dopiskiem ,,Konkurs ofert - zadanie z zakresu: pomocy spolecznej ", na adres : Urzqd
Miasta i Gminy, ul. Parkowa 1, 38 600 Lesko w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 7 grudnia 2015 r. do godz. 15.00.
Decyduje termin i godzina wplywu oferty do Urzgdu.
Do oferty naleZy zalqczyc nastqpuj4ce dokumenty:

1) aktualny statut,
2) aktualny odpis z

3)
4)

rejestru lub odpowiedni wyci4g z ewidencji lub inne dokumenty
potwierdzaj4ce status prawny oferenta i umocowanie os6b go reprezentuj4cych,
sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wynik6w lub zysk6w
i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok,
w przypadku wskazania partnera - umowq partnerskq lub oSwiadczenie partnera.

VI. Kryteria i tryb wyboru oferty:

1.

Oferty bEd4 ocenione w dw6ch etapach na podstawie ustalonych kryteriow oceny.

Etap I oceny - zgodnoSi oferty z wymogami formalnymi. Oceny dokonaj4 pracownicy
Miejsko - Gminnego OSrodka Pomocy Spolecznej w Lesku.

Lp

I

2
3.

4.
5.

6

7.

B

Kryteriurn formalne
Czy ofeftazlo1onazoslala w tetminie wslcazanym w
osloszeniu?
Czy oferta zostala zloZona na wlaSciwym formularzu
wskazanvm w ogloszeniu o konl<ursie?
Czy zadanie z oferly jest zgodne zzadanietn

konkursowym?
Czy poduriot sktadaj4cy ofertqjest uprawniony dojej
zlohenia - z godni e z o gloszeni em o konl<ut's i e?
Czy ofefia zostal a zgloszona do wla6 ci w e go podmi otu

-

zgodnie z ogloszeniem o konkursie?

Czy oferta zawiera wlaSciwy procentowy udzia.l
Srodl<6w wlasnvch?
Czy of erta podp i s ana zoslala pt zez np ow aZn i on e d o

tego osoby zgodnie z zapisami statutu i l(RS lub
inneqo wlaSciwego dokumentu?
Czy ofefta zawiera wszystkie wymagane oraz
poprawn ie wvpetn ion e zalacznil<i?

Tak

Nie

MoZliwoSi
uzupelnienia

Brak moZliwoSci
uzupelnienia
Brak moZliwoSci
uzuoelnienia
Brak rnoZliwoSci
uzupelnienia
Brak moZliwoSci
uzupelnienia
Brak moZliwoSci
uzupelnienia
Brak rnoZliwoSci
uzuoelnienia
Bral< moZliwoSci

uzupelnienia
Brak nro2liwoSci
uzupetnienia

Uwagi

nie

dotvczv

Etap II oceny - do etapu II dopuszczone zostan4 oferty, ktore spelniaj4 wszystkie kryteria
formalne. Oceny merytorycznej dopuszczonych ofert dokona I(ornisj a I(onkursowa powolana
przez Burmistrza Miasta i Gminy Lesko.
I(ryteriurn lnefytoryczne

Lp

Punktacja

u-)

I

Mo ZliwoSi r ealizacji zadania przez w niosl<o dawc

2.

l(oszt brutto I godziny uslug opiel<uficzych.
Merytorycznazawartoltt oferty, w tym proponowana jakoSi wylconania
zadania, kwal i fi kacj e o s6b przy ud zial e, l<t6rych wnioskodawc a b pdzie

a

J.

E.

realizowat zadanie, referencie i in.
Planowany wkladrzeczowy i osobowy, w tym Swiadczenia wolontariuszv

4

i praca spoleczna czlonl<ow.
RzetelnoSi, terminowo6i otaz spos6b rozliczenia dotacji otrzyrnanych na
realizacjqzadania w latach poprzednich /ewentualne referencje na ten

5.

0-10
0 -20

0-5
0-5

temat/.

2. KaLdy czlonek Komisji Konkursowej dokona indywidualnej oceny
3.
4.
5.

ofert,
przydzielajqc zakahde kryterium oceny odpowiedni4 iloSd punkt6w.
Ocena koricowa oferty jest Sredni4 aryrtmetycznq z ocen wystawionych przez
po szaze golnych czlonk6w Komi sj i konkursowej .
Do rcalizacji zadania zostanie zaproponowana 1 oferta klora otzyma najwiqksz4
liczbq punktow.
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zatwmdza wyb6r oferenta bior4c pod uwagq
otrzymanqprzez ofertE liczbq punkt6w oraz wysokoSd Srodk6w przeznaczonych na
zadanie.

6. W przypadku gdy do postEpowania konkursowego zgloszona zostanie tylko jedna
oferta Komisja mohe przyjq(, tq ofertE, jeZeh spelni ona wymagania formalne
i merytoryczne.
Decyzja o rozstrzygniqciu konkursu zostanie podjgta do dnia 10 grudnia 20I5r.
8. Informacja o wynikach konkursu ofert podana zostanie do publicznej wiadomoSci
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.lesko.pl oraz w siedzibie Urzpdu
Miasta i Gminy Lesko.
9, Od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Lesko w sprawie zatwrerdzenia wyboru oferty
i udzielenia dotacji nie przysluguje odwolanie.

7

.

Yll.

Zadania publiczne tego samego rodzaju realizowane w 2014 i 2015 roku i wielko5d
udzielonej dotacji:

z zakresu pomocy spolecznej - Swiadczenie uslug opiekuhczych
w miejscu zamieszkania osoby potrzebuj4cej, w roku 2014 przekazano kwotg 116 344,47 zN.
przewidywane wykonanie w 2015 r. to kwota 120 000.00 zt.

Na realizacjE zadania

B
nqlin

