data ogłoszenia 08 grudnia 2015r'

PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICA

li

na podstawie afi.
rist. 1 ]ub 2 i alt. 13 uslav} Ż dnia 24 krvietnia 2003r' o działalności
poŹ}.tku publicznęgo i o \ł'o1ontariacię (Dz' U' z 2014 r'' poz' 1118), s 5 ustl pkt 2 lit. a
załącznika do uchwały nr XIII Rady Miejskiej
Śrłldnlc5 z Clnia 30 pażdziernika 2015 r'
'ł
rn.prarł|e prz11ecia ..Prop-amu rłspólprar1 Cmin1 V:aslo Swidnica z org.rni./acjami
pozaŻądow}'mi omz innvni podmiotami prowadzącymi działalnośćspołecznie uż}teczną
na 2016 rok"
ogłasza ot$'arty konkurŚ ofert nr K-7l2016 na realizację zadania publiczncgo w 2016 r'
z zakr€su ochrony i promocji zdrowia
pod nazwą ,,Prowadzenie placó'iYek łsparcia dzi€nnego z progrnmem
socjoterapeuĘ cznym dla dzieci i młodzieży''.
I. Adresaci konkursu:

W koŃulsie mogą rłziąć udziałl
l) organizacje pozarządowe;
2) osoby pralvne i jednostki organizacyjne działające na podstawie pŹepisów o stosuŃu
Państwa do KościołaKatolickiego w Rzeczypospolitej Po1skiej' o stosuŃu Państlva
do innych kościołóu'i zrviązków wyznaniowych oraz o gwalancjach \ł'olnościsumienia
iqr.zliania, jezeli iclr cele statutowe obejmują plowadzenie działalnościpożyku
publicznego;
3) stowarzyszenia jednostek samolządu terytorialnego;
4) spółdzie1rie socjalne;
5) spółki Ńcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością omz kluby spońowe będące
spółkami działającymi na podstawie plzepisów ustau"r' z d a 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U' z 2'014 |., poz' 715)' które nie działają W celu osiągnięcia zysku oraz
przezuczają całośćdochodu na realizację cęlów statuto$ych oIaZ nie pŹezlaczają zysku
do podziafu między srł,oich udziałolvcórł', akcjonariuszy i pracownikólł';
- z$'anc alalej ol'ercntami.

UWAGA! otldziały terenorve ni€ posiadające osobo*'ości prawnej nie mogą samoclzielnie
ubiegać się o dotację. W takiej sytuacji lnogą złożyćolertę za pośrednictwem zarządu
głównego 1Ń oddziału posiadającego osoborł,ośćplal\!ą. 1\' której powinien być lvskazany
oddział upoważliony do bezpośredniego wykonania zadania.

II. Forma realizacji zadania:
Zadanie będzie realizo\Ą'ane W 2016I. w fornie wspierania

III. T€rmin

realizacji zadania ustala się od dnia 4 stycznia 2016I. do dnia 31 grudnia 2016r'

lv. srodki przeznaczone na realizację zadania:.'
Rok 2015 - 540.000 zi
Rok2016 - 540.000 zl
.

V. Warunki realizacii zadania
1. oferenci spełniają łącznie następujące waruŃi:
1) zamierzają realizować zadania na rŻecz mieszkańców Gminy Miasto Św idnica:
2) prorł'adzą działalnośćstatutową nieodpłatną lub odpłatną v, dziędzinie objętqj

koŃusem:
Uwaga:

Zakres działalnościnieodpłatnej i odpłatnej oferent po\Ą'inien mieć określony
w statucie ]ub w innym akcie węwnętrznym. Składki cŻłonkowskie stanowią
.rodki ll n.lnsorł c rłla.l'e olganizacj''
oferent 1noże pobiclać wpłaty i oplaty od adrcsatów Zadania pod warunkienr,
Że plowadzi dzialalnośćodplatną po4.tku publicznego w tym zakresię,
a przychód z tej działalnościprzeznacza na działainośćstatu|ową'
3) posiadają dośrł,iadczenieora.z dostęp do zasobów Żeczowych (bazę mate alnotecluiczną) i osobow1'ę| (kadra z odpowiednimi kwa1i1ikacjanli) niezbętlnych
do realizacji zadania bęclącego przedmiotem konkursu;
4) Zape\miają, że loka], rv którym będzie prowadzona placówka wsparcia dzienncgo
spełnia wymagania okeślone w aft. 18b ustalłT z dnia 9 czelwca 2011I'
o rł'spieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U'2015.332 j 't)
5) Zape$niają, że placówka rł'sparcia dzierrncgo spełnia rr,ymagania usta\ry'z dnia
9

2'
3'

czerwca 2011r.

o

wspieraniu lodziny

i

systenie piecŻy

Zastępczej

(Dz.U.20l s.332.j.t),
ofelent tńiegający się o współpraoę z Gminą Miasto Świdnica l'fornrie rłsparcic
realizacji Żadirnia, zobowiązany jest rvskazać wkład filianso\\Y (środki finansolve
u4asne i/1ub środkifinanso\ł'e z innych źródeł.
ofęręnt. który w ramach Źródeł finanso\\'ania przewiduje \'kłacl osobo$T, \,/ t)łll
świadczeniir wolontariuszy i pracę społeczną' ma obolviązek oszacowaó te koszty
na podsta\ł'ie realnych ryŃorłych ccrr wykonanla danej usługi.

vI. Koszty niekrvalifikorvane (nie objęte dotacją):
1) zadania finansowanę z budŻe|u Miasta z iDnego tytuhl;

2)
3)
4)
5)

pokrycie defic1tu zrea1izowanych wcześniejprzedsięwzieć;
działalnośćgospodarcza;
działaliośćpolityczna;
budo*a. zakup budyŃów 1ub lokali' zakup gruntóW

VII. Terminy, łarunki oraz rr1mogi doĘczące sporządzania i składania ol'ertI
1. Wymogi doĘ'czącc spoźądzania ofert:
1) ofertę naleŻy sporządzić na obowiązttjącyrr druku, zgodnie Ze Wzolem okreś]onym
rv Roz4orządzeniu Ministra Pracy i Po1ityki SpołecŻnej z dnia 15 grudnia 2010 r' lv sprawie
wzol'u ofety i ramorvego wzolu ul]lo\!'y dotyczących realizacji zadania publicznego
oraz wzoru spra\lrozdania z wykonania teg o zadania (Dz. U . z 201 1 r. Nr 6 poz.25);
2) rvypełnić wszystkie nriejsca w ol'eroie' W pola' które nie odnosŻą się do ofercnta. należy
wpisać
'.nie dotyczy''. W druku formularza ofefiy nie wolno dokonywaó Źadnych
rnodyfikacji, skreśleń i poprawek:
Szczególną uwagę należy zrvrócić ua:

-

\łlpełnienię dz. I pkt 12 ofeńy'
kompletne \arypełnienie ośrł'iadczeńzawafiych na końcu formularŻa ofert}'''
sporządzenie kosztorysów bez błędów rachunkowych,

sporządzenie harmonoglamu, w którym naleŻy podać tenniny rozpoczęcjc
izakorlczenia poszczególnych działań oraz liczborve okeślenieskali tych dŻiałan np'
liczba śrłiadczeńudzielanych tygodniorł,o, miesięcz]lie' liczba adresatów'
dołączenie wszyslkich rvymaganych ogłosZeniem załączników
właściwąkrvaliiikację kosztów me1ytorycznych w kosŻorysie (uwaga: koszt}
lnediów, dlobnych napraw itp. nie są kosztami merytorycznymi)'
poclanie specyfikacji \ryposażenia w prŻypadku planorvania jego zakupu z dotacii
wIaZ z uzasadnięnięln'
j) opieczęto1ł'ać i podpisać przez upmwnionych przedstawicie1i of'erenta. o któlych no\ł,a
w poniższ},m ust'2 pkt 2 1it' a;
4) sporządzić w sposób umoŹliwia.jący dopięcie jqj jako załącznika do umou1. a rłięc
/ Ę Ll lc,/cllierr "po.obou trrłalego .p'nan'.r'

_

2.

wymogi dotyczące składania ofcrt:

należy ZłoZyć W l egzemp]arzu w kopercie Z pieczą|ką oferenta i dopiskiem:
organizacji Pozarząclorłrych Konkurs nr K-7l2016. na rea]izację zadania
',Re1'erat
publicznego pn'
placówek lYsparcia dzicnncgo
programem
''Prorvadzenie
dzieci
mlodzieży''
*'Ręfęracie
socjoterapeutycznym
AdministracyjnoGospociarczym - obsługa lnteresantóW- pokoj nr la Urzęclu Mi<jskiego w Świdnicy, ul'
Armii Krajowej 49 1ub prŻesłaćna adres: Użąd.Miejski w Swidnicy, Rel'erat organizacji
Pozatządorł1ch, ul' Armii Krajowej 49.58-100 Swidnica;
2) do ofeńy należy dołączyć:
a) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego' innego rejestru lub
ewidencji zgodnego z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezaleznie od tego,
kiedy Został wydany' potwieldzając}' status pla\1,ny oferenta i unoco\anie osób go
Ieplezentujących 'W przypadku olganlzacjl Zarejeshowanych u, KRS moze tobyó
wydruk z Informacji odpowiadającej odpisor.vi aktua1nemu z lejestru stoq'ar4szcn,
innych organizacji społecŻnych za*odowych' fundac.ji omz samodzie]nych
publicznych z"kIadórł o|lcki /dro\Ąolnśj.
b) w pŹypadku \^J'bolu innego sposobu lepreŻentacji podmiotó\ł' składających ofefię
rvspóIną niż rłynikajacy z Krajowego RejestrlL Sądowego lub irrnego rł,łaściwego
ręjęstru - dokunent potwierdŻający upo$'ażnienie do działania w imieniu ofercntów.
c) oświadczenie ot'erenta o brŃu \łJmagalnych zoborł'iązań finansowycl't lvobec Urzędu
Mlejskiego lv Swidric'v' inst).tucji podległych stowaŹyszeli' $, których Gmina
\lid5lo 5,vidll'cd je5t czlonLiem', rłylzajn1 ln.
d) oświadozenie, Że oferenl działający jako spółka akc;,jna, spółka z ograniczoLlą
odpowiedzialnością lub klub spofio\T będący spółką działającą na podstawie
plzepisólv ustawy z dnia 25 cz'erwca 2010 r' o sporcie (Dz' U. z 2014 r', poz' 7l5)'
nie działa w celu osiągnięcia zysku oraz przeznacza oałośćdoclrodu na realizację
ce1ó\ł' statutowych oraz ie pfzeziac7'a zysku do podziału międz'ry swoich
udziałowców' akcjonariuszy i placownikó\ł',
e) pelnomocnictwa lub upowaŹnienia Zarządu Głównego lub oddziału posiadającego
osobowośćprawltą do składania ośrviadczeń wo]i w jego imienirr, wydane dla osób
go leplezentuiących z oddziałów tereno$ych nieposiadających osobowościpra*nej.
1)

ofe

ę

dla

z

i

i

i

f)

dokumenty potwierdzające t"vtuł prawny do nieruchomości, na terenie którcj placówka
wsparcia dziennęgo l'l'la plo\ł'adŻićdziałalność,
g) poŻytywną opinię konendanta powiatowego (riiejskiego) Państwowej straży
Pożamej oraz pozytyu,ną opinię właścjrł'egopalist\.vowego inspektora sanitarnego.
wydanymi rł'drodze decyzji admiltistrac1.jnej potwierdzającęj spełnienie w1'magań an.
18b usta$T z dnia 9 czerńca 2011r' o wspieraniu rodziny i systęmie piec7ł zastepczej
(D2.U.2015.332 j.t
h) statut placóu'ki wspalcia dzienrrego lubjego plojckt'
legulamin organizacyjny placówki rvsparcia dzieruego lubjego projekt.
ilformację o sposobie finansowania placól'ki wsparcia dzienrego olM o niezaleganiu
lv regulorł'aniu składek na ubezpieczenie zdlo\Ą,otne, Fundusz Pracy lundusz
Gwarantorł'anyoh Swiadczeń Pracowt'liczycb.
k) progran socjoterapeutyczny, który będzie prowadzony rł,2016r w plaoórrec rrsparcic
clziennegodwóch lub więcej adresatów konkursu działających wspólnie możc złożyćofertę wspó]ną.
oferta Wspó1na wskazuje jarkie działania w ramach realizacji zadania pubJicznego będą
wykonyrvać poszczególni olerenci oraz sposób replezentacji oferentó\Ą' wobec organu
acln.rinistracji publicznej.

i)
j)

3)

i

]'

Termin składania ofert upĘlrva 29 grudnia 2015r..
(Decyduje data lvptywu do Urzędu Miejskiego w swidnicy.)

4.
])

Pozostal€ istotne informacie dot}czące składanych ofert;
dokumenty stanou,iące kopie muszą byó pot\\'ierdzone za Zgodność z oryginałen przez
upralvnionych przedstawicicli ofelenta' o którym mowa r.v dz' VII ust. 2 pkt 2 lit. a
ogłoszenia;

2)
3)
4)
5)
6)
7)

o1'erty będą odra.rcone, jeŹeIi:

a)
b)

zostały złożonepo terminie,
ofeltajest niezgodna z treściązadania i celami statutow}.mi oferoDta;
za prawidłou'ośćwypełnienia i kompletność oferty odpowiada olerent;
komisja konłursowa może Ządać od ofelenta uzupe]nienia ofel1 oraz dodatko\\ych
informacj i;
nie uzupełnienie oferty lub nie przekazanie dodatko\ł)ch iDfomacji w tęrminię
i w Żakesie rvskazanyn przez komisję koŃursorvą skutkuje pozostawieniem ofeńy bez
IozpatrŻenia;
Żłożenieofelty nie jest równoznaczne Z przyznaniem dotacji;
otwafty konkurs ofeń jest uniew:ażniony jeżeli nie złoŻono żadnej o1'erty, bądź Żadna
ze złożonych ole nie spełnia wymogórv zawańych rv ogłoszeniu.

VIII. Ocena ofertl
ocelly ofeń dokona konrisja po\\'ołana pżez Plezydenta Miasta u'g następujących
kyte ów i przyznanych punklów|
1) noŹ1ilvośćrea1izacji zadania plńlicznego przez organizacje: 0-10pl(t;
2) kalkulacja kosŻtó\ł realizacji zadania publicznego, w tyrn w odnięsieniu do zakresu
rzeczolł'ego zadania| 0-20 pkt;
]) ploponowana jŃośó wykon1wania zadania i kwalilrkacje osób biorących udział
w realizacii zadania publicznego: 0-20 pkt;
4) rł' przypadku konkrLrsu w formie wspierania fykonania zada.nia publicznego, rrdział
środków finansouych w1asnych i/lub środków pochodzących z innych źródeł: 0_15 pkt;

5)

wkład rzeczorł'y, osobo\łY' \ł'tym świadozenia \ł.olontariuszy i praca społeczna człoŃów:
0-15 pkt;

6) realizacja zadania przez or'ganizacje lv latach poprzednich gminy w kontękścię rzetę1ności
i tenninowościrealizacji zac1ań oraz rozliczenia otrzynanych na ten ce] środków: 0-20
pkt.

Ix. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 grudnia 2015r'
Gmina Miasto Świdnica zastrzega sobie plawo do przedłuŻenia teminu rozstrzygnięcia
konkurst.

x. Informacja
l

r

2)
3)

o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona;
na lahlicy ogloszcń l rzędLl Miejskiego w Swiclnic1:

w Biuletynie Informacji Publicaej Miasta;
na stronie intenetowej N,Iiasta.

XI. Informacje istotne dla organizacji, które otrzymają rYsparcie finansorve:
1) podstawą realizacji zadania jest Zawalcie umowy pomiędzy ofercntelrr' a Gminą Miasto
Srvidnica;

ł

umo\Ą'ę olganizacje ZobowiąZane są podpisać w
Iozstrzygnięcia koŃBsu do publicznej wiadomości;

ciągu 30 dni od dnia podania

niepodpisanie umowy pizez organizację w tęrminie, jak w pkt 2, moźe skutkować
cofnięciem dotacji;
4) z dotacji będą pok},te wydadd powstale od dnia podpisania unowy;
5) w prz1padku przyznalia niŻsŻej dotacji niż wnioskowana' pŹed podpisa[iem umowy
należy dostarczyć zaktualizowany kosztorys i harn]onogram;
6) PreŻydent Miasta Żastrzega sobie prarł,o do kontloli placólvek wsparcia dziennego
zgodnię z at1.28a ustawy z dnia 9 czei'wca 2011r' o wspieraniu rodziny i systemic pietzy
3)

zastępczej (Dz.U.201 5.332 j't).
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