
Na podstavvie art, 13 i 14 uslaw\ dnia 24 l^wietnia 2003 roku i) dzialalnosci poz\tku publicznego i o wolonlariacic (Ij. I)/. 
U. z 2014 roku poz. 1118 zc /m.) oraz Uchwal) Nr XLVl/465 14 Rad> Miejskicj \ Opocznic /. dnia 14 lislopada 2014 roku 
\ sprauic prz\j^cia ..Rocznego Programu Wspolprac; Cmiin; Opoczno z orgaiiizacianii pozarz4do\s>mi oraz podmiotami 
pro\vadzifc\nii dzialalnosc poz\u publicznego na rok 2015". 

BURMISTRZ OPOCZNA 
ogtasza otwarty konkurs oferl na realizacji^' zadania z zakresu 

dzialah na rzecz osob niepelnosprannych 
a w szczegolnosci: 

Rehabilitacja dzieci i mlod/iez> niepclnosprawnych 

I. Rod/ai zadania i wvsokosc srodkow finansowych przeznaczonvch na realizacjc 
zadania. 

Nieodplatna opieka spoleczna i rehabilitacja dzieci i mtodziezy od 0 do 24 roku zycia 
poprzez: kinezyterapi^ (gimnastyka ogolnorozwojowa. usprawniaj^ca. lecznicza 
i korekcyjna). masaze (lecznicz\. odcinkowy. aqua vibron). hydroterapii? (masaz 
wirowy konczyn gomych i dolnych oraz calego ciata. k^piele cz^sciowe i calkowite. kqpiele 
peretkowe oraz masaz podwodny). fizvkoterapit^ (pr^dy Kotza. T E N S , jonoforeza oraz 
magnetronic). swiatlolecznictwo (lampa Sollux). zaj^cia z logopedii. psyehologii oraz zajt̂ ^cia 
sportowo - rekreacyjne. 

Planowana na rok 2015 kwota wynosi 44.000zl i zostanie przekazana na konto oferenta po 
podpisaniu umowy \ 4 transzach do konca 2014 roku. 
W roku 2014 na realizacjt^ tego zadania przeznaczono kwott^ w wysokosci 34.900zt. 

11. Zasadv przyzna>vania dotacji. 

1. W otwartym konkursie otert mog^ uczestniczyc organizacje pozarzgdowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku 
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U . z 2014 roku poz. 1118 ze zm.). 

2. Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wylonionemu w drodze v\yboru 
najkorzystniejszych ofert przez Komisj^ Konkursow^ i podjt^ciu decyzji przez Burmistrza 
Opoczna. 

3. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami w/w ustawy po podpisaniu umowy 
z wytonionym oferentem. 

4. Zlecenie zadan nast^pi w formie wspierania wykonania zadaii publicznych. wraz 
z udzielenicm dotacji na dotlnansowanie ich realizacji. 

5. Skladaiacy oferte powinien zapewnic min. 10% srodkow Finansowych wlasnych na 
realizacie zadania. 

6. Rozpatrywane bi^d^ wyl^cznie oferty kompletne i prawidlowe. tj. sporz^dzone 
z zachowaniem zasad i warunkow okreslon\ch w niniejszy m ogloszeniu. 

7. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszych ofert i ogloszeniu wynikow konkursu zostanie 
zawarta umowa. na podstawie ktorej zlecone zostanie wykonanie zadania publicznego. 

III. Tcrmin i warunki realizacji zadan. 

1. Zadanie b^dzie realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015 
roku. 

2. Zadanie b^dzie realizowane dla dzieci i mlodziezy niepelnosprawnych z terenu gminy 
Opoczno. 



3. Zadanie bt^dzie realizowane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje. 
4. Szczegolowe warunki realizacji zadania oraz tcrmin ziozenia sprawozdania z jego 

realizacji zostan^ okreslone w umowie o wykonanie zadania. 

IV. Tcrmin i warunki skladania ofert. 

1. Warunkiem przyst^pienia do konkursu jest zlozenie oferty. 
2. Oferta powinna bye zlozona na wzorze oferty okreslonym Rozporz^dzenieni Ministra 

Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty 
i ramowego wzoru umowy dotycz^cych realizacj i zadania publicznego oraz w zoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U . z 2011 roku Nr 6 poz. 25) w zamkni^tej 
kopercie z dopiskiem: Konkurs ofert - „Dzialania na rzecz osob niepelnosprawnych." 
Ponadto do oferty nalezy dol^czyc: 

a) kopit; odpisu z Krajowego Rejestru Sgdowego z potwierdzeniem jej zgodnosci 
z oryginatem lub odpowiednio wycigg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzajgce 
status prawny oferenta i umocowanie osob go reprezentujacych (wazne do 3 miesiecy od 
daty wystawienia). 

b) sprawozdanie merytoryczne z dzialalnosci oferenta za rok ubiegly. 
c) sprawozdanie finansowe (bilans. rachunek wynikovy lub rachunek zyskovy i strat. 

informacja dodatkowa). a w odniesieniu do organizacji nie maj^cych obowiqzku 
prowadzenia ksi^g rachunkowych - inne dokumenty poswiadczajijce sytuacji^ majmkowa 
i finansow^ oferenta za ostatni rok. 

d) oswiadczenie o nie ubieganiu sit; o srodki finansowe z innych zrodel gminnych na to samo 
zadanie. 

e) oswiadczenie o nie osi^ganiu zysku przy realizacji zadania. 
f) dla podmiotow prowadz^CNch dzialalnosc odplatn^ - oswiadczenie. ze prowadzona 

dzialalnosc odplatna nie stala sit̂  dzialalnosci^ gospodarcza (art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie). 

g) umow^ partnersk^ lub oswiadczenie partnera w przypadku zlozenia oferty wspolnej. 
3. Oferty nalezy skladac w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2015 roku do 

Uodz.ll:QO w sekretariacie Urzedu Miejskiego vy Opocznie ul. Staromieiska 6. 26-300 
Opoczno. 

4. Szczegolowe informacje dotycz^ce konkursu wraz z formularzem oferty konkursowej 
dost^pne s^ w Biuletynie Informacji PubiiczneJ. na stronie internetowej Urzt^du 
Miejskiego \ Opocznie www.opoczno.pl oraz w Zespole do Spraw Spolecznych 
i Ochrony Ludnosci. 

5. Otwarcie ofert nast^pi w dniu 23 marca 2015 roku o godz. 11:30 w siedzibie Zespolu do 
Spraw Spolecznych i Ochrony Ludnosci Drz^du Miejskiego. mieszcz^cego si^ 
w Miejskim Domu Kultury w Opocznie. ul. Biernackiego 4. 

V. Tr> h i kr\a stosowane przv wyborze ofert. 

1. Oferty b?d^ oceniane w dwoch etapach obejmuj^cych ocen? formaln^ i merytor}czn^. 
2. Ocena formalna i merytoryczna ofert zostanie dokonana przez Komisjt; Konkursowg 

powolaucj Zarz^dzeniem Burmistrza Opoczna. Ostatecznij decyzji o wyborze ofert 
i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Opoczna. Decyzja Burmistrza Opoczna jest 
ostateczna i nie przysluguje od niej odwolanic. 

3. Otwarcie ofert i ich ocena formalna zostanie przeprowadzona vv dniu 23 marca 2015 roku 
w oparciu o nast^pujqce krNleria: 

a) terminowosci zlozenia oferty, 



b) ocena czy podmiol skiadaj^cy oferty jest uprawniony do jej zlozenia na podstawie art. 3 
ust. 3 ustawy o pozytku publicznym i wolontariacie, 

c) kompletnosc i poprawnosc sporzqdzenia oferty. 
d) ocena czy cele statutowe podmiotu Sc^ zbiezne z zadaniem okreslonym w niniejszym 

ogloszeniu. 
4. Ocena formalna jest jawna dla oferentow. 
5. Do udzialu w konkursie i oceny merytorycznej zostan^ dopuszczone oferty kompletne pod 

wzgl^dem formalnym. Oferty zlozone po terminie. nieopisane w sposob okreslony 
w ogloszeniu. nie spelniajgce innych wymogow formaln\ch nie b^da rozpatrywane. Nie 
przewiduje si^ mozliwosci uzupelniania z lozomch ofert. Oferty, ktore w wyniku oceny 
merytorycznej uzyskajq mniej niz 65 punktow zostan^ odrzucone. 

6. Ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona w okresie 5 dni od terminu dokonania 
oceny formalnej w oparciu o nast(?puj£jce kryteria: 

a) ocena mozliwosci realizacji zadania, w tym doswiadczenie i zaplecze oferenta, 
kwalifikacje realizatorow - 20 pkt. 

b) spelnienie warunkow realizacji zadania przcdstawionych w ogloszeniu- 20 pkt. 
c) ocena dotychczasowej wspolpracy - 20 pkt. 
d) ocena przedstawionej kalkulacji kosztow realizacji zadania. w tym w odniesieniu do 

zakresu rzeczowego zadania - 20 pkt. 
e) wysokosc srodkow wlasnych wykazanych przez oferenta w stosunku do srodkow 

publicznych przeznaczonych na realizacji zadania - 20 pkt. 
7. Zastrzega si? prawo odwolania konkursu bez podania przyczyny jego odwolania. 


