ocŁosZENIE o oTWARTYM KoNKURslE oFERT
data ogłoszenia 31 grudnia 20] 5 r'

PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICA
ltń 2 i ań. 13 ustaw1.z dnia 24 krł'ictnia 2003r. o działa]nościpo4'tku
publicznego i o wolontaliacie (Dz'U. z2014 r'' poz. l1l8). s 5ust. 1pkt 2lit. c załącznika do
uchwały m XIII/118/15 Rady Miejskiej rł Śuidnic1 z dnia 30 pazdzJenlJka 2015 r'' rv sprawie
przyjęcia ,,Proglamu współpracy Gminy Miasto Swidnica z organizacjami pozarządo\łTmi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalnośćspołecŻnie uż}.teczną na 2016 rok''
na podsta\ł,ie art. 1] ust. 1

oglasza
ołwarty konkurŚ ofeń nr K_ 4/2016 II edycja na realizację zadania publicznego w 20l6 r.
z zakresu ochrony i promocji zdrowia
pod nazwą
punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-praw nej
''Prowadzenie
z telefonem zaulhnia"

konkursui
W kon](Llśie mogą wziąć udział:

I. Adrosaci

1) organizacje pozarządowe;
2) osoby prarme i jednostki organizac1.jne działające na podstawie przepisów o stosunku
Pańsbva do KościołaKatolickiego lv Rzeczypospolitej Polskiej' o stosunku Państua
do imych kościołówi związkórł' wyznanio\1Tcb omz o g\ł'alancjach \łolnościsumięnia
i r.ryznania' jeżeli ich cele statuto$'e obęjmuiq plowadzenie dzialalności poŹytku

publicznego;
3) stowarzysZenia j ednostek samorŻądu ter}to alnego;
,1) spóldzielnie socjalne;
5) spólki akcyjne i spółki z oglaniczoną odporł'iedzialnościąoraz kluby sportowe będące
spółkami działającyrr-ri na podsta\ł'ie prŻepisów ustawy z dnia 25 cze ł'ca 2010 r' o sporcie
(Dz'. U. z 201'4 l'' poz''7I5)' któIe nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznJ(zrjq
całośódoclrodu na lealizację ce]óW statuto$Tch oraz r'ie pvęzna.zają zysku do podziału
niędzy swoiclr udziałorł'córv, akcjonariuszy i pracowników;
z\\ ane dalej oferentami.

UWAGA! oddziały terenowe nie posiadające osobo{'ościprałr'ncj nie n'iogą samodziolnię
ubiegać się o dotację' w takiej sy|uacji mogą złożTćofeńę za pośl'edliictwem zarządu głównego
lub oddziału posiadającego osobo'vośćprawną! \\' której powinierr być wskazany odilział
upowaŻnion'v do bezpośrcdniego \łJkon.inia zadania.
II. Forma realżacji zadania:
Zadanie będzie realizowaDe w 201ó r' \ł'formie B,spierania'

lll. Tcrmin realizacji zadania

ustala się od dnia

IV. Środki przeznaczone nn realizację zaalania:
Rok

2015

Rok20l6 _

15'000 zł.
15.000 zł.

1

lutego 2016r' do dnia

3l grudnia 2016r'

V. Warunki rcalizacji zadania
1' ofęrencj spefuiają łącznie następujące WarunkiI
l) zanierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Miasto Świdnloa;
2) prowadzą działalnośćstatutową nieodpłatną ]ub odpłatną !v dziedzinie objętej konkursem:
Uł'aga:
Zakręs działalnościnieodpłatnej i odpłatnej ol'elent polvinien mieć okeślonyw statucie lub
w innyn akcie \ł'ewnętrzn'vn. Składki członkowskie stanowią środki finansowc \ł,łasne
organizacj i-

3)

oferent moŻe pobielać wpłaty i opłaty od adresatów zadanja pod wanrnkiem' że prolvadzi
działainośćodpłatną poŻ}.tku pub1icznego !v tym zaklesie, a przychód z tej dzialalności
pl/-czlalza |a d7ia]d' Iloc! <jdIulo\\ ą'
posiadają doświadczenic omz dostęp do zasobów rŻeczowych (bazę materialno- techniczną) i
osobowych (kadra z odporviednimi kwalilikacjani) niezbędnych do realizacji zadania
będącego przedmiotem konkursu:
2. ofęręnt ubiegający się o wspó]plccę z Gminą Miasto Świclnica w fonnie lvsparcia
lealizacji zadallia' zobowiązany jes1 wskazaó wkład finansolły (środki finansowe własne
i/lub środkifinansowe z iniych źródeł).'
3. oferęnt' który w ran'iacl'i źr'ódełfinansorłanla przewiduje u'k]ad osobowy, wtym
świadczenia Wolontariuszy ipracę społeczną' ma obowiąZek oszaco$'ać te koszty
na podsta\ł'ie realnych ryŃowych cen wykonania danej usługi'

Vl. Koszty niekwaliliko\ł'ane (nie objęte dotacją)l
1) zadania finansowanę z budżetu Miasta z innego Rtułt]:

2) pokrycie defi c1.tu zrealizowanych wcześniejprzedsięrvzięć;
3) działahośćgospodarcza;
4) działalnośćpo1i1yczna;
vII. T€rminy, warunki oraz $Tmogi dotyczące sporządzania i składania ofert:
1. wYmogi dotycz4ce sporządzania ofcrt:
1) ofertę naleŻy sporządzić rra obowiązującym fuuku, zgodnie ze wzolem okeś]onym
w Rozpor'ządzeniu Ministra Prac-v i Polityki Społecznoj z dnia 15 grudnia 2010 I' \ł,splawie
wzoru ofelty i ranowego wzoru umo1Ąy dotyczących realizacji zadania publicznego olaz lvzo]'Lr
sprawozdania z wJkonania tego ?adania (Dz. U. z20II r. Nr 6 poz.25);
2) rł,1pełnićwszystkię mięjsca w ofelcic. W pola' które nie odnoszą się do oferenta, należy
wpisać,,nie dotyczy"' W druku formularza ofeńy nie wolno dokonyrvać żadnych nodyijkacji,
skeś1eri i poprawek;

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

_
_
_
_
_

wypełnienie dz. I pkt 12 ofeńy.
kompletne wypełnienie oświadczeń zarł'artyoh na końcu formu]arŻa ofefly,
sporządzenie kosztorysów bęz błędów rachunkow]'ch'
sporządzenie harmonogramu' w któIym należy podać tetnriny rozpoczęcia i zakończenia
poszczególnych działań olaz liczbowe okeślenię skalj tych działań np. ljczba śu,iadczeń
udzie1anych tygodniowo, niesięcznie, liczba adlesatów,

dołączenie r'vszystkich rłymaganych ogłoszeniem zalączników'
3) opieczętować i podpisaó przez uprarłnion1'ch przedsta*'icieli oferenta, o których mowa
w poniŻszym ust.2 pkt 2 lit. a;

4) sporządŻić \ł' sposób umożlirviający dopięcie jej .iako załącznika do

z

w1

Lluczellicn .po.oborł tlrłalego .pinalli:.

unoul''

a *'ięc

2.
1)

wymogi dotyczące skladnnia ofert:
ot'eńę należy złożyćw 1 egzemplarzu w kopercie z pieczątką o1'erenta i dopiskicn|
,'Referat organizacji Pozażądowych Konłuls nr K- 'ł12016 II edycja na lealizację zadania
publiczncgo pn.r .,Prowaduenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiezno praulci
z telefbnęm zaufania" rł' Referacie Administracyjno-GospodarcŻym- obsługa Interesantólłpokój nr la Urzędu Miejskiego w Świdnic)'' u1' Ąrmii Krajowcj 49 lub przesłać lu adresl
Urząd Miejski !v Swidnicy. Referat orgzurizacji PozarządoqTch, uI. Armii Krajowej 49,

58-100 Swidnica;
Ż) do oferty nalezy dołączyć:
a) kopię aktualnego odpisu z Krajo\'ęgo Rejestru Sądowego. jnnęgo ręjcstru lub cwidencji
zgodnego z aktualnym stanem faktycznym iprawnym. nieza]eżnic od tego' kiedy został
rr'1dany. potrł'iertlzający stalus pla\Ą,ny ofelenta i unocowanie osób go reprezontujących
- W przypadku otganizacji Zarejestro\\'anych w KRs nroŻe to być wydruk z Informacji
odpolviadającej odpisowi aktualnemu z lejestru stowaŹvszeń, innych orgcnjzaeji
społecznych i zawodo\Ą'ych, fundacji oraz samodzie]nych publicznych zakładów opleki
zdrowotnej,
b) w przypadku wyboIu innego sposobu ręplezentacji podmiotów składających ofefię
wspó]ną niż w]'nikający z Krajowcgo Rejestu Sądolvego ]ub innego \ł4aściwegorejestu
- dokune11t polwierdzajacy upolvażlienie do działania w imięniu ofclentów'
c) oświadczenie ofelenta o braku ,'łymagalnych Zobo$iąZań finansorł1-ch rł'obec Urzędu
Miejskiego rł Swiclnicy' instytucji podległych i stowaŻyszeil' N których Gmina Miasto
Swidnicajest członki(rm z\łyczai n},]n !
d) oświadczenie, Źe oferent działający jako spółka akcyjna, spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością lub k1ub sportowy będący spólką działającą na podstawje plZepj\ów
usta\łl z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz' U' Z 2014 r., poz' 7L5)' nie działa w celu
osiągnięcia Żysku olaz plzeznacza calośó dochodu na realizację celó\ł' statutow}'ch oraz
].'ie pżeznacza zyskll do podziału między swoich udziałowcórv, akcjonarirrszy
i pracowników'
e) pełnomoc]ljctwa 1ub upowaŻ enia Zarządu Głównego lub ocldziału posiadającego
osobowośó prarrną do składania oświadczeń rł'oli lv.jego it't'ticl'tiu, lłydane dla osób
go leprczentuiących z oddziałó\ł' telenow}'ch nieposiadających osobowości prawnej.
3) drłóch lub więcej adresató\ł' konkursu działających wspólnie mÓże zloiać ofertę wspó]ną'
ofeńa rvspólna wskazuje jakic działania w ran'tac1r realizacji zadania publicznego będą
\łykonywać poszczególni oferenci olaz sposób ręplęzęntacii ofelontów \ł'obcc olganu
administracji publicznei.

3. Termin

skladania ofert upl).rva 22 sty cznia 2016 r,
{DeĆrduje data rrplylru drl l r/ędu \'lieirkiego rv ś'vidnic5.1

4.

Pozostałe istotne informacje doĘczące składanych ofert:
1) dokumenty stanolviące kopie muszą b'vć potr.vierdzone za Zgodnośó z olyginałen pżez
uplawnionych przedsta\ł'icieli ofelenta' o którym rrrowa w dz. VII ust' 2 pkt 2 lit. a
ogłosZenia;
2) oferty będą odrzucone' jeŻeli:
a) zostały złożone po temlinie'
b) ofenajest niezgodr'la z treściązadania i celamj statutow)''mi ol'erenta:
3) za prarvidłorvośćwype}nienia i komp]etnośćofeńy odpowiada ofęrent;

'1) komisja konkursor.va może żądaó od olelenta uzupełnienia ofeIt omz dodatkowyc1r
informacji;
5) nie uŻupełnienie ofeńy 1ub nie plzekazanie dodatko\łych informacji w terminie i w zaklesie
wskazanym przez komisję koŃursową skutkuje pozostawieniem ofeńy bez Iozparrzenia;
6) złożenie ofeńy nie jest lównoznaczne Z pŹyamniem dotacji;
7) otwańy koŃurs ofert jest unięważniony jeŻeli nie złożonożadnej ofeńy' bąClź żadna
Że Żłożonych ofęń nie spełnia wymogów Zawańych lv ogłosŻeniu.

VIII. Ocena ofert:
oceny ofert dokona komisja powołana przez Prezydenta Miasta wg następujących kr]terióN
i prz1znanych purktów:

1) możliwośćrcalizacji zadania publicznego przez olganizacj..| 0_10 pkt;
2) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego' w tym w odniesieniu do zakesu

3)
4)
5)

żeczo\ł€go

u

adania 0-20 pkt;

proponov,ana jakość\łykonywania zadania i kwalifikację osób biorących udział w realizacji
zaclania publicznego: 0-20 pkt;
w prz1padku

koŃtusu w lormie wspięrania wykonania zadania prńlicznego' rdŻiał śIodkó\ł'

finansowych własnych i/lub środków pochodzących z innych Źródeł: 0-20 pkt;
wkład rŻecŻowy' osobowy' w tyn świaclczenia wolontariuszy i praca społeczna członl<ólv 020 pkt;

6) realizacia zadania przez organizacje w latach poprzednich d1a grliny w kontekście
Izetelności i ten]inowości rea]izacji zadań oraz rozliczenia otrzymaDych na ten cel ś1.odków:
0-10 pkt.

IX. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29 stycznia 2016 r.
Gnina Miasto Świdnica zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu rczstrzygDięcia

koŃulsu'
X. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanic zamieszczona:
lJ na lxblicy oglos,/eń l rzęcl.l Viej.Liego rł srriJnic}:
2) rv Bir.rletynie Informacji Publicznej Miasta;
3) na stronie intemelowej Miasta.

xI. Informacje istotne dla organizacji' któr€ otrzJ'mają wspalcie finansotve:
1) podstawą rcalizacji zadania jest Żawarcie umouy pomiędzy ofelentem, a Gr'niną Miasto

2)
3)
4)
5)

Świdnica:
umorł'ę organizacje zobowiąZanc są podpisać rv ciągu 30 dni od dnia podania rozsbz)gnjęciJ
LoŃursu do publiczną wiadL'mo:ci:
niepodpisanie ulno'wy pżez organizację w tęrninie, jak w pkt 2, może skutkować
co1'nięciem dotacji;
Z dotacji będą pokyte wydatki porvstałe od dnia podpisania umowy;
w przypadku przyzlania niższej dotacji niż wnioskowana, przed podpisanien] uno\\T nalezy
dostarczyć zaktualizowany kosŻorys i harmonoglam'
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