•
WÓJT GMINY

CHORKÓWKA

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.88.2017
WÓJTA GMINY CHORKÓWKA
z dnia 20 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Chorkówka do Ośrodka
Rehabilitacyjno - Edukacyjno. Wychowawczego w Krośnie w 2018 roku"

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

f.

o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz, 1817 z p6źn. zm.) w związku z art. 11a ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia B marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 39 ust. 4 pkt 2
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.• Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z p6źn. zm.), art. 221
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U, z 2017 r. poz. 2077) oraz uchwały
Nr XlVIII/350/2017 Rady Gminy Chork6wka z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniego programu wsp6łpracy Gminy Chork6wka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi wart,
3 usl. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie prowadzącymi działalnoŚć pożytku publicznego na lata 2018 - 2020 Wójt Gminy
Chork6wka zarządza, co następuje:
~ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.• Dow6z dzieci niepełnosprawnych z terenu
gminy Chork6wka do OŚrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w KroŚnie w 2018 roku•.
~ 2. Ogłoszenie o konkursie. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, zamieszcza się w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chork6wka.
~ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Wójt Gminy Chorkówka
działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzj~łalnościpożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z poźn. zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert
.
na realizację zadania pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu g~tny Chork6w~a
do Ośrodka Rehabilitacyjno _Edukacyjno. Wychowawczego w Krośnie w 2018 roku

Zadanie mieści się w sferze zadań publicznych, określony~h.w art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontanaCle,
1. Rodzaj zadania:
.
_ __.
.
. .
Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest powierzenie realizacji zadania w zakreSie dowozu dZieci
niepełnosprawnych z terenu gminy Chork6wka do Osrodka RehabIlitaCYjno • Edukacyjno - Wychowawczego
w Krosnie od dnia 01.01,2018 r. do dnia 31 12.2018 r,
2. Wysokość środk6w publicznych przeznaczonych na reallza.cję zadania:
Wysokosć srodk6w przeznaczonych na realizację zadania wynosI 36.100.00 zl.
3. Zasady przyznawania dotacji:
Zasady przyznawania dotacji regulują: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. ~ działal.nosci. pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z p6źn. zm.) oraz ustawa z dnia 27 SIerpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).
.
.,
W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmiOty wymlemone wart. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie..
...
Dotację na przedmiotowe zadanie otrzyma podmiot. kt6rego oferta zostanie uznana za naJkOfZYstnleJszą(jednym
z najważniejszych kryteri6w oceny jest wysokość koszt6w realizacji zadania).
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania. o kt6rym mowa w niniejszym ogłoszeniu.
Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania środk6w w wysokości określonej przez oferenta.
4. Termin I warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania obejmuje okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. (z wyłączeniem okresu wakacji
tj. od dnia 01.07,2018 r. do dnia 31.07,2018 r.)
Realizacja zadania powinna się odbywać zgodnie z zawartą umową. zgodnie z obowiązującymi
standardami
i przepisami oraz z najwyższą starannością
Warunki realizacji zadania:
a)dowóz dzieci z głębokim, znacznym i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami
sprzężonymi
z terenu
gminy
Chork6wka
z miejsca
zamieszkania
dziecka
do
Ośrodka
Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie ul, Powstańców Sląskich 16 I z powrotem
do miejsca zamieszkania dziecka (Draganowa. Kobylany. Kopytowa. 5wierzowa Polska, Zręcin),
b)dowóz dzieci odbywać się będzie środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych
(wózków inwalidzkich),
c)w czasie przewozu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stalej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi.
W okresie od dnia 01.01.2018 f. do dnia 31.08.2018 r, planuje się dowóz ośmiorga dzieci, a od dnia 01.09.2018 r.
do dnia 31.12,2018 f. planuje się dowóz pięciorga dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno.
Edukacyjno _
• VVychowawczego w Krośnie.
5. TermIn skladanla ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia 12.12.2017 r. do godz. 14120w sekretariacie Urzędu Gminy
w Chorkówce lub nadesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Chorkówce, 38-458 Chorkówka (decyduje
data wpływu do Urzędu Gminy) w zamkniętych kopertach z oznaczeniem
składającego
ofertę
oraz dopiskiem "Oferta na dowóz dzieci niepelnosprawnych
z terenu gminy Chorkówka do Ośrodka
Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie w 2018 roku".

6. Termin, tryb I kryteria stosowane przy wyborze ofert:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 18.12.2017 r. o godz. g<!!l.
Oferta powinna być złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji
zadań publicznych oraz wzor6w sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300) i zawieraĆ
w szczeg6lności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego.
3) kalkulację przewidywanych koszt6w realizacji zadania publicznego,
4) informację o wczeŚniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych wart. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie składających ofertę w zakresie, kt6rego dotyczy
zadanie publiczne,
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego
oraz o planowanej wysokości środk6w finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych żr6deł.
6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego,
przy wyborze będą brane pod uwagę tylko oferty złożone zgodnie ze wzorem.
W przypadku gdy oferta będzie niekompletna lub błędnie wypełniona wnioskodawca będzie miał możliwośĆ
uzupełnienia braków i poprawienia błęd6w w uzgodnionym terminie. Złożone oferty będą opiniowane
przez Komisję Konkursową.
Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona powołana przez W6jta Gminy Chork6wl<.a,
w drodze odrębnego zarządzenia, Komisja Konkursowa.
Oferty oceniane będą pod względem formalnym. czyli poprawności wypełnienia oferty i kompletności załącznik6w,
a także pod względem merytorycznym wg następujących kryteri6w:
1) ocenia się możliwośĆ realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione
wart 3 ust. 3 ustawy o dZiałalności potytku publicznego i o wolontariacie,
2) ocenia się przedstawioną kalkulację koszt6w realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania,
3) ocenia się proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikaCJe os6b. przy udziale kt6rych organizacJa
pozarządowa lub podmioty określone wart. 3 usl. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
będą realizować zadanie publiczne,
4) uwzględnia się planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wklad rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy
i pracę społeczną członków,
5) uwzględnia się analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej
lub podmiotów wymienionych w art 3 usl. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które
w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne. biorąc pod uwagę rzetelnoŚć i terminowoŚĆ
oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środk6w
Odrzuceniu podlegają oferty:
1) złożone po terminie,
2) złożone niezgodnie ze wzorem,
3) złożone przez podmiot nieuprawniony,
4) nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,
5) błędnie wypełnione lub niekompletne. jeżeli nie zostały poprawione lub uzupełnione w wyznaczonym terminie.
Zasady powyższe mają odpowiednie zastosowanie także w przypadku, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego
konkursu ofert zostanie złożona jedna oferta,
Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmUje W6Jt Gminy Chork6w1<a po uzyskaniu opinii Komisji
Konkursowej.
7. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert I w roku poprzednim zadań
publicznych tego samego rodzaju i zwłązanych z nimi kosztami, w tym wysokośĆ udzielonych dotacJI:
W roku 2016 na realizację zadania dowozu dzieci niepelnosprawnych
_ Edukacyjno. Wychowawczego w Krośnie przeznaczono kwotę 42.750,00 zł,
W roku 2017 na realizację zadania dowozu dzieci niepełnosprawnych
• Edukacyjno. Wychowawczego w Krośnie przeznaczono kwotę 38640,00 zl

do Ośrodka Rehabilitacyjno.
do Ośrodka RehabilitacYjno

O wynikach otwartego konkursu ofert podmioty składające oferty zostaną powiadomione indywidualnie,
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