Zarządzenie nr 98 /2015
Wójta Gminy Fredropol
z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
pt.”Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Fredropol do Ośrodka
Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego, Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego Nr 1 oraz do Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego Nr 2 w Przemyślu” w okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
( Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami ),
zarządzam co następuje:

§ 1.
Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy w zakresie „ Dowozu
dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Fredropol do Ośrodka Rehabilitacyjno
Edukacyjno-Wychowawczego, Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego
nr 1 oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2
w Przemyślu” w okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.
§ 2.
Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Fredropol.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Fredropol.

Załącznik do Zarządzenia nr 98
Wójta Gminy Fredropol
z dnia 25.11.2015 r.

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Fredropol ogłasza otwarty konkurs
na realizację zadania gminy
pt. „ Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Fredropol
do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego, Specjalnego Ośrodka Szkolno
-Wychowawczego nr 1 oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2
w Przemyślu „ w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt. 14 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2003 r. Nr 96,
poz. 873 z późn. zm.).
I. Rodzaj zadania – przedmiotem otwartego konkursu jest powierzenie realizacji zadania
w zakresie dowozu i sprawowania opieki w czasie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu
Gminy Fredropol do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 oraz do Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego nr 2 na terenie miasta Przemyśla w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania – na realizację
przedmiotowego zadania przeznaczono kwotę 74 000 zł ( słownie : siedemdziesiąt cztery tysiące
złotych ).
III. Zasady przyznawania dotacji.
Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej z podmiotem,
którego oferta zostanie wybrana w drodze konkursu przeprowadzonego na zasadach
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz.U.z 2003, Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami ) oraz ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości określonej przez oferenta.
IV. Terminy i warunki realizacji zadania.
1. Termin realizacji zadania ustala się na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
2. Warunki realizacji zadania:
a/. dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Fredropol do Ośrodka RehabilitacyjnoEdukacyjno-Wychowawczego, Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 1 oraz
do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Przemyślu, z miejsca
zamieszkania dziecka i z powrotem (Makowa, Rybotycze, Kalwaria Pacławska,
Młodowice Osiedle, Darowice, Kormanice, Kniażyce),
b/. dowóz dzieci może odbywać się wyłącznie środkami transportu przystosowanymi do
przewozu osób niepełnosprawnych,
c/. w czasie przewozu dzieci przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej
i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi (wózków inwalidzkich),
d/. planuje się dowóz 9 dzieci.
V Termin składania ofert.
Termin składania ofert upływa z dniem 18 grudnia 2015 r. o godz. 10.00.
Miejsce składania ofert – sekretariat Urzędu Gminy Fredropol.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, z oznaczeniem nazwy zadania objętego
postępowaniem konkursowym.
Oferty przesyłane pocztą na adres Urzędu Gminy w Fredropolu, 37-734 Fredropol muszą
dotrzeć do Urzędu Gminy Fredropol w wyznaczonym terminie składania ofert.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 10 dni od upływu terminu do składania ofert.
Oferta powinna być złożona według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru
umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania
tego zadania ( Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25 ).
Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby do tego uprawnione, wyszczególnione
w odpowiednim dokumencie potwierdzającym ich uprawnienia.
Oferta powinna w szczególności zawierać:
a/. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
b/. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
c/. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
d/. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie
zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację
danego zadania pochodzących z innych źródeł,
e/.informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego
dotyczy zadanie publiczne,
f/. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
Ponadto do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
a/. kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
b/. sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za rok budżetowy 2014
( w przypadku podmiotów działających krócej – za okres działalności),
c/. zaświadczenie z banku o braku obciążenia rachunku bankowego tytułem egzekucyjnym
i zadłużenia rachunku.
Wyżej wymienione dokumenty należy opatrzyć datą, pieczęcią oraz czytelnym podpisem osób
uprawnionych do reprezentowania podmiotu. Wszystkie kserokopie winny być potwierdzone „za
zgodność z oryginałem”.
Przy wyborze będą brane pod uwagę tylko oferty złożone zgodnie z wzorem.
W przypadku gdy oferta będzie niekompletna lub błędnie wypełniona wnioskodawca będzie miał
możliwość uzupełnienia braków i poprawienia błędów w uzgodnionym terminie. Złożone oferty
będą weryfikowane przez Komisję Konkursową. W przypadku negatywnej weryfikacji składający
ofertę zostanie o tym fakcie powiadomiony.
Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona powołana przez Wójta Gminy
Fredropol, w drodze odrębnego zarządzenia, Komisja Konkursowa.
Oferty oceniane będą pod względem formalnym, czyli poprawności wypełnienia oferty
i kompletności załączników, a także pod względem merytorycznym wg następujących kryteriów:
-merytoryczna wartość oferty,
-możliwość realizacji zadania przez Podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje,
doświadczenie, potencjał kadrowy i rzeczowy do wykonania zadania),
-dotychczasowa współpraca podmiotu z Urzędem Gminy w Fredropolu, jego wiarygodność,
rzetelność,
- wysokość środków publicznych oraz zakres finansowania z innych źródeł, w tym ze środków
własnych,
- kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
Odrzuceniu podlegają oferty:
- złożone niezgodnie z wzorem,
- złożone po terminie,
- złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,
- nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,
- błędnie wypełnione lub niekompletne, jeżeli nie zostały poprawione w wyznaczonym
terminie.
VII. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu i roku poprzednim zadań
publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, w tym wysokość
udzielonych dotacji.
Na realizację tego samego zadania przeznaczono:
- w roku 2014 - 65 510 zł
- w roku 2015 - 68 000 zł

