
BURMi ^ -)POCZNA 
u[. Staromiejsks 0,26-30G Opoczno 
tel.(0-44f 73r3i 00 fax 736 31 l i 

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwictnia 2(103 roku o d/.ialalnosci po/.\tku piihlic/iicgo i o woJoiitariacic (j.l- Dz. 
U. z 2014 roku poz. 1118 ze zm.) oraz IJchwah Nr XV/134/15 Rad\j u Opocznie z dnia 27 listopada 2015 roku 
w sprawic przyjecia ..Roczncgo Programu Wspolprac> Ciniin\o z organizacjami po/ar/ado\\\mi ora/ podniiotaini 
prouad/ac\mi dzialalnosc poz\Ikii publicznego na rok 2016" 

BURMISTRZ OPOCZNA 
oglasza ot\vart> konkurs ot'erl na rcalizacjc /.adania z /.akresu 

dzialah na rzecz osob niepelnosprawnych 
a w s/c/cgolnosci: 

Rehabilitacja d/ieci i miod/ie/y niepelnospra>vnych 

I. Rodzaj zadania i wysokosc srodkou finansowvch pr/eznaczonvch na rcalizacjc 
zadania. 

NieodpJatna opieka spoteczna i rehabilitacja dzieci i miodziezy niepelnosprawnych od 0 do 
24 roku zycia poprzez: masaze. kinezyterapit;. hydroterapitf'. tlzykoterapit;. swiatlolec/nictwo 
oraz zaj^cia z logopedii. psychologii i zajt^cia sportowo - rekreacyjne. 

Planowana na rok 2016 kwota wynosi 44.000zl i zostanie przekazana na konto oferenta po 
podpisaniu umowy \ 4 transzach do kohca 2016 roku. 
W roku 2015 na realizacj^ tego zadania pr/.eznaczono kwott '̂ \ wysokosci 44.000zh 

II. Zasadv pr/v/nawania dotacii. 

1. W otwartym konkursie ofert mogc^ uczestniczAX organizacjc po/.ar/adovve oraz podmiot) 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwielnia 2003 roku o dzialalnosci poz>tku 
publicznego i o wotontariacie (i.t. Dz . U . z 2014 roku poz. 1118 ze zm.). 

2. Ztozenie oferty nie jest rownoznaczne z przyznaniem dotacji. 
3. Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wytonionemu w drodze wvboru 

najkorzystniejszej oferty przez Komisjt; Konkursow^ i podji^ciu dec\zji przez Burmislrza 
Opoczna. 

4. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami w/w ustawy po podpisaniu umowy 
z wylonion\  oferentem. 

5. Zlecenie rcalizacji zadania nast^pi \ tiybie wspicrania. wraz z udzieleniem dotacji na 
dotmansowanie jego realizacji. 

6. Wymagany minimalny wklad flnansowy Oferenla (rozumiany jako srodki finansowe 
wiasnc lub srodki pochodzace z innych zrodel przyznane na realizacje zadania 
publicznego bt;difcego przedmiotem oglaszanego konkursu ofert) wynosi 10% kwoty 
wnioskowanej dotacji. 

7. Po dokonaniu w\boru najkorz\'stniejszej oferty i ogJoszeniu wynikow otwartego konkursu 
ofert z wytonion^ organizacjq pozarzadowq lub podmiotem w\mienion\  w art. 3 ust. 3 
ustawy o pozytku publicznym i o wolontariacie zostanie zawarta umowa. na podstawie 
ktorej zlecone zostanie wykonanie zadania publicznego. Wyloniony podmiot zobowiijzuje 
si^ do wykonania zadania publicznego \ zakresie i na zasadach okreslonych w umowie. 
a liurmistrz Opoczna zobowii^zuje sit; do przekazania dotacji na realizacje zadania. 

8. Umowa z wybranym oferentem zostanie podpisana po uchwaleniu przez Rad^ 
Miejskq w Opocznie budzetu Gminy Opoczno na 2016 rok. 



111. Termin i warunki rcali/acji zadari. 

1. Zadanie b^dzie realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016 
roku. 

2. Zadanie bedzie realizowane dla dzieci i miodziezy niepelnosprawnych z terenu gminy 
Opoczno. 

3. Zadanie bedzie realizowane przez osoby posiadaj^ce odpowiednie kwalifikacje. 
4. Szczegolowe warunki realizacji zadania oraz termin zlozenia sprawozdania z jego 

realizacji zostanq okreslone w umowie o wykonanie zadania. 

IV. Termin i warunki skhulania ofert. 

1. Warunkiem prz\a do konkursu jest ziozenie oferty. 
2. Oferta powinna bye zlozona na wzorze ofcrt\ Rozporz^dzeniem Ministra 

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

3. Do ofert\y dotaczyc: 
1) kopi^ odpisu z Krajowego Rejestru Si^dowego z potwierdzeniem jej zgodnosci 

z oryginaiem lub odpowiednio wyciijg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzaj^^ce 
status prawny oferenta i umocowanie osob go reprezentujacych (wazne do 3 miesiecv od 
datv wystawienia). 

2) kopi^ statutu w przypadku wysl^pienia zmian w 2015 roku. 
3) spravyozdanie merytoryczne z dzialalnosci oferenta w 2015 roku. 
4) sprawozdanie finansowe (bilans. rachunek wynikow lub rachunek z\sk6w i strat. 

informacja dodatkowa). a \u do organizacji nie maj^c\ch obowiazku 
prowadzenia ksicjg rachunkovy\ch - innc dokunicnt) poswiadczajijce sytuacj^ majijtkow^ 
i finansow^ oferenta za 2015 rok. 

5) oswiadczenia: 
a) 0 realizacji zadania przez osoby posiadaj^ce odpowiednie kwalifikacji. niezb^dne do jego 

rcalizacji. 
b) o nie ubieganiu si^ o srodki finansowe z innych zrodel gminnych na to samo zadanie, 
c) o nie ositjganiu zysku przy realizacji zadania. 
6) dla podmiotovy prowadzqcych dzialalnosc odptatna - oswiadczenie. ze prowadzona 

dzialalnosc odpfatna nic stala sit̂  dzialahiosciq gospodarcz^ (art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
24 kwictnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku publicznego i o \yolontariacie). 

7) umow^ partnersk^ lub oswiadczenie partnera w przypadku zlozenia oferty wspolnej. 
4. Oferty nalezy skladac w nieprzekraczalnvm terminie do dnia 3 luteizo 2016 roku do 

god/. 11:00 w sekretariacie Urzedu Miejskie^o w Opocznie ul. Staromiejska 6. 26-300 
Opoczno. 

5. Otwarcie ofert nastapi w dniu 3 lutcgo 2016 roku o godz. 13:00 na sali Urzedu Stanu 
Cywilnego Urzt^du Miejskiego w Opocznie. ul. Staromiejska 6. 

6. Szczegolowe informacjc dotyczacc konkursu wraz z formularzem ofert\j 
dostt^pne s^ w Biuletynie Informacji Publicznej. na stronic internetowej Urzt^du 
Miejskiego w Opocznie www.opoczno.pl oraz w Zespole do Spraw Spolecznych 
i Ochrony Ludnosci. 



V. T r \  i  krvteria stosowane pr/.y wvhorzf ofert. 

1. Oferty b^d^ oceniane w dwoch etapach obejinujacych ocen? formainq i merytoryczn^. 
2. Ocena formalna i mer\tor>czna ofert zostanie dokonana przez Komisjc Konkursow^ 

powoJan^ Zarz^dzeniem Burmistrza Opoczna. Ostateczna decyzje o wAborzc ofert 
i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Opoczna. Deeyzja Burmistrza Opoczna jest 
ostateczna i nic prz>sluguje od niej odwolanie. 

3. Otwarcie ofert i ich ocena formalna zostanie przepro wad zona w dniu 3 lutcgo 2016 roku 
w oparciu o nastt^pujace kryteria: 

1) terminowosci zlozenia oferty. 
2) ocena czy podmiot skladaj^cy ofert<^ jest upravyniony do jej zlozenia na podstawie art. 3 

ust. 3 ustawy o pozytku publicznym i wolontariacie. 
3) kompletnosc i popravynosc sporzijdzenia oferty. 
4) ocena czy cele statutowe podmiotu sa zbiezne z zadaniem okreslonym w niniejszym 

ogloszeniu. 
4. Do oceny merytorycznej zostan^ dopuszczone oferty kompletne pod wzgli;dem 

formalnym. Oferty zlozone po terminie. nieopisane w sposob okreslony w ogloszeniu. nie 
spelniajace innych wymogow formalnych nie bi^dg rozpatr\. Nie przewiduje sit? 
mozliuosci uzupelniania zlozon\ch ofert. ()fert\ ktore w \yyniku oceny mer\torycznej 
uzyskaj^ mniej niz 65 punktow zostan^ odrzucone. 

5. Ocena mer\1oryczna zostanie przeprowadzona w okresie 7 dni roboczych od terminu 
dokonania oceny formalnej w oparciu o naslepujtjce kr\: 

1) ocena mozliwosci realizacji zadania. w tym dosvyiadczenie oferenta oraz kwalifikacje 
osob przy udziale ktorych realizowane bedzie zadanie - 20 pkt. 

2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztow realizacji zadania - 20 pkt 
3) WASokosc srodkovy \\lasn\ch \ \ \kazan\ch przez oferenta v\u do srodkow 

publicznych przeznaczonych na realizacji; zadania - 20 pkt. 
4) planowany wklad rzcczow> i osobowy. w tym svyiadczenie wolontariuszy i praca 

spoleczna cztonkow - 20 pkt. 
5) ocena dotychczasowej wspolpracy - 20 pkt. 
7. Zastrzega sie prawo odwolania konkursu bez podania p rz \ cz \n \o odwolania. 
8. Wyniki konkursu zamieszczone zostan^ na stronic w Biuletynie Informacji Publicznej 

w\y\y.bip.opoczno.pl oraz na tablicy ogloszeh Urzt^du Miejskiego w Opocznie. 

BURIN [ISTRZ 

Rafai qdziela 


