Zarządzenie nr 1 2212010

Burmistrza Miasta Wągrowca

zdnia 9

listopada 2010r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofeń na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod

nazwą,,Prowadzenie ośrodka Wsparcia - Srodowiskowego Domu Samopomocy dla osob z
Zaburzeniami Psychicznymi'' oraz trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofeńy.

Na podstawie ań.30 ust. 1 Ustawy zdnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolityz
2001 r. Dz. U' Nr 142 poz. 1591 ze zm')i ań. 13 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pozytku publicznego iowolontariacie (Dz. U. z2003 r. Nr96, poz'873zezm.), zarządza się co
następuje:

s1
W roku 2011 przyjmuje się do realizacjiprzez organizacje pozarządowe, osoby prawne ijednostki
organizacyjne działające na podstawie przepisÓw o stosunku Państwa do KościołaKatolickiego w
Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołowi związkow wyznaniowych
oraz o gwarancjach wolnoŚci sumienia i wyznania, jezeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie
działalnościpozytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spÓłdzielnie
socjalne, społki akcyjne i społki z ograniczoną odpowiedzialnoŚcią oraz kluby spońowe będące
spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy dnia 25 czenNca 2010 r' o sporcie (Dz' U.
Nr 127 poz' 857), ktore nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczĄącałośÓ dochodu
'
na realizację celow statutowych oraz nie przeznaczajązysku do podziału miedzy swoich członków,
udziałowców, akcjonariuszy i pracownikow, następujące zadanie miasta Wągrowca w zakresie
pomocy społecznej _ ,,Prowadzenie ośrodkaWsparcia Środowiskowego Domu
Samopomocy dla osób z Zaburzeniami Psychicznymi''

s2
ofeńy na dofinansowanie powyzszego zadania mogą składaÓ podmioty wyszczególnione W s 1
niniejszego zarządzenia, według Wzoru zawańego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie Wzoru oferty realizaĄi zadania publicznego,
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania
tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz' 2207), wraz z dodatkowym załącznikiem do kosztorysu, ktory
jest umieszczony w Biuletynie lnformacji Publicznej miasta Wągrowca (do pobrania na stronie
www.wagrowiec.eu.

s3
Termin realizacji wyzej wymienionego zadania ustala się od dnia 1 stycznia 2011 r.
do dnia 31 grudnia 2011 r.
2. Termin składania ofert na realizację zadania upływa w dniu 10 grudnia 2010 r. o godz. 15.00
1

s4
Konkurs na realizację w/w zadania przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana odrębnym
Zaządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca.

s5
Wybor ofeńy zostanie dokonany w terminie 20 dni od ostatecznego terminu składania ofeń.

Kryteria stosowane przy wyborze oferty:

]

zakres oceny określonyw ań.15 ust.1 ustawy o działalnościpoŻytku

wo|ontariacie

publicznego i o
(Dz. U. 22003 Nr 96, Poz.873ze zm.)
ocena możliwoŚci realizaĄi zadania publicznego przez
pozarządową lub podmioty wymienione w ań. 3 ust' 3

j
]

Liczba punktów
możliwych do
uzyskania

publicznego,
zadania
w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
ocena proponowanej jakościwykonania zadania i kwalifikacji osob, przy
udziate ktorych organizacja pozarządowa lub podmioty określone w ań'
3 ust. 3 będą realizowaÓ zadanie publiczne
Ocena proponowanego udziału środkowfinansowych własnych lub
środkow pochodzących z innych Źrodeł na realizację zadania

ocena planowanego wkładu rzeczowego, osobowego,

świadczeniawolontariuszy i pracę społeczną członków

]

20

Ocena kalkulacji kosztow realizacli

publicznego

l

w

30

tym

Analiza i ocena realizaĄi zleconych zadan publicznych w przypadku
organizacji pozarządowej lub podmiotow wymienionych w art. 3 ust.3,
ktÓre w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne,
biorąc pod uwagę rzetelnoŚÓ i terminowośÓ oraz sposób rozliczenia
otrzymanych na ten cel środków

Zostanie wybrana ofeńa, ktora uzyska najwyzszą średniąliczbę punktów ustaloną jako iloraz
sumy punktów przyznanych przez wszystkich członkow komisji, przez liczbę członkow komisji
biorących udział w pracach komisji. Wniosek oceniany będzie przez kazdego członka komisji
konkursowej w zakresie określonymw ań. '15 ust. 1 ustawy o pozytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U' z 2OO3 Nr 96, poz. 873 ze zm.). Za wniosek oceniony pozytywnie uwaŻa się kazdy
wniosek, ktory uzyskał średniopowyzej 60% moŹliwych do uzyskania punktow.
Zasady przyznawania punktów określa powyŻsza tabela.

s6
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Wągrowca'

s7
Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem

podpisania

<"

mgr inż. Sta

(pieczęó organizacji pozarządowej*
/podmiotu*/jednostki organizacyj nej x)

(data i miejsce złożenia ofety)

OFERTA
oRGANIZACJI

P

0ZARZĄDOWEJ*/ PoDMIOTU*/JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ*

REALIZA

C

JI ZAD ANIA PUBLICZNEGO
(rodzĄ zadania)

składana na podstawie przepisów działu II
rozdziału 2 ustawy z dnla 24 kwietnia 2003 r.
o działalnościpozytku publicznego i o wolontariacie

(Dz.U. Nr 96, poz. 873, z póżn. zm.)
W FORMIE

POWIERZENIA WYKONYWANIA ZADANIA*
WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA*

(nazw a

or

ganu zlec

aj ące

go)

WRAZZ
WNIoSKIEM o PRZYZNANIE DoTACJIZE Śnoorow PUBLICZNYCH
w KwocIE ............

I. Dane na temat

organizacjipozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*

pełna nazwa
2) forma prawna
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze*
4) datawpisu, rejestracji lub utworzenia ..........
nr REGON
5) nr NiP
..... ul.
.............
miejscowość
6) dokładny adres:
powiat
gmina
województwo .........'.'
faks...........
7) td,.
http:ll
e-mail:
1)

8) nazwa banku i numer rachunku

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania
publicznego .....
10) nazwa' adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonuj ącej zadanie, o którym
mowa w ofercie
il) osoba upoważniona do składania wyjaśnieńi uzupełnien dotyczących oferly (imię i
nazwisko oraz rff telefonu kontaktowego) ..........
72) przedmtot działalnościstatutowej :
a) działa|noŚć statutowa ni

eo

dpłatna

b) działalnośćstatutowa odpłatna

1

3

)j

eżeli ot ganlzacj a p o zar ządowa

*

/ po dmiot

działalno śÓ g o sp o d ar c z ą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców,
b) przedmi ot działalnościgospod arczej

II. Opis zarJania
1.

Nazwa zadania

*

/j

edno stk a or ganizacyjna*

l prowadzi

2. Miejsce wykonywanta zadanta

3.

Cel zadanra

4. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/

5. Harmonogram planowanych działafr lzpodaniem terminów ichrozpoczęcia i zakoirczenial
wTaZ z liczbowym okreŚleniem skali działań planowanych ptzy real'tzacji zadania lnal'eży

lŻyÓ miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba Świadczeń udzielanych tygodniowo,
miesięcznie, |tczba adres

atóil

6. Za|<ładane renlltaty reaIizacjl zadanla.

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania
1.

Całkowity koszt

zadania.....

. ..........t.

.

...'........]

2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

Lp

Rodzaj kosztów
(koszfy merytoryczne
i administracyjne

związane zrealizacją

zadania)

o

o
O
o

&

o

o

.o
\O

o

6

h

Koszt
całkowity
(w zł)

'a
N

Ztego z
wnioskowanej
dotacji (w zł)

Ztego z
finansowych
środków
własnych,
środków z innych

źrodełorazwpłati

N
a

o

opłat adresatów
(w zł)*

V

o

c

bo

3. Uwagi mogące mlec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

IV. Przewidyw ane źr ó

rJła fi n ans

owania zadania

:

1.

Zrodło finansowania

Wnioskowana kwota dotacji

zł

%

Finansowe środki własne, środki z innych żrodeł oraz wpłaty i

opłaty adresatów*

lztego wpłaty i opłaty adresatów

zadania

.'...'.

złl

ogółem
r00%

2. Informacja o uzyskanych przez organizacle od sponsorów, Środkach prywatnych lub
publicznych' których kwota zo stała uwzględniona w ramach środków własnvch.*

3. Rzeczowy /np. lokal, sprzęt, materiałyloraz osobowy /np. wolontariuszel wkład własny w
r ealizacj ę zadanta z ori entacyj ną wyceną.

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania

1. Partnerzy biorący udział w realtzacjt zadania

administracj i publicznej

/.

lzę szczególnym uwzględnieniem

Ż. Zasoby kadrowe - przewidywane do wykorzystania przy rcalizacji zadania /informacje o
kwalifikacjach osób' które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach
wolontariuszy/.

3. Dotychczasowe doświadczenia w realtzacji zadań podobnego rodzaju lze wskazaniem,
ktorc ztych zadń realizowane były we współplaay z administracj
ąpubliczn{.

4. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadanta z
podwykonawców /określenie rodzaju podwykonawców wraz zę wskazaniem zakresu- w
j akim będą uczes tniczy c w r ealizacji zadanial
.

oświadczam(-my), że:
1) proponowanę zadanie

w całościmieścisię w zakresie

pozarządowej */ podmiotu*/jednostki organiz acyjnej* l,

działalności naszej organizacji

2) w ramach składanej ofeńy przewiduj emy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów
zadania,
3) organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna* / jest związana(-ny)
niniejszą oferlą przez okres do dnia
4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i
faktycznym.

(pieczęć organizacjtpozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnejx)

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli
w imieniu organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)

Załączntki i ewentualne referencj

e

:

1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiędnio lvyciąg z ewidencji lub innę dokumenty

potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i
strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok.*
3. Umowa pańnerska lub oświadczenie pańnera lw przypadku wskazania w pkt V.1.
partnera/.*
4. Szczegołowy podział kosztów do pkt III.2
5...............
Po

świadcze nlę złoŻęnta o feńy

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

*

Niepotrzebnę skreślió.

Załącznlk do kosztorysu

SZCZEGoŁowY PDDZIAŁ KoSZTow Do PKT
Ln.
I

Rodzaj kosztów (wydatków) i sposobu ich kalkulacii
Wynagrodzenia osobowe pracowników na poszczególnych
stanowiskach

2.

Wynagrodzenia bezosobowe

:

(Szczegółowy opis planowanych umów zlęcęnia i o dzięło wraz zę średnim
miesięcznym czasem pracy i wynagrodzeniem za pracę)

J.
4.

5.

6.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne,, 1 3-tki'
Składki ZUS na ubezpteczenia społeczne- oń:
- od wynagrodzęn osobowych
- od 13-tek
- od umów zlecęnia
o/^.
Składka ZUS naFP i FGSP /u.
- od wynagtodzęn osobowych
- od 13-tek
- od umów zlęcenia
odpi s na Zakładowy Fundusz S wi adczeń S o cj alnych

Dla obliczeń przyjąć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w kwocie 2.9OO zł.
Wysokość odpisu podstaworyego l.087'50 zł. x ilośćetatów

Zakup materiałów do terąpii zajęciowej
8. I Zakup pozostałych materialów
w tym:
- artykuły biurowe
- środkido utrzymania czystości
- prenumerata czasoptsm i publikacji
- leki i materiały medyczne
- Żywnośći napoje na spotkania integracyjne
7.

9.

lakuf

wyposazenia:

III .2

Plan na 2011 roku

10.

Zakup energii
w tym:
- zuŻycie energii elektrycznej
- zużycie wody
- zuŻycię gazu

t1

Usługi obce
w tym:
- opłaty telefonicznę i Internet
- opłaty pocztowe
- opłaty bankowe
- usługi transportowe
_ usługi komunalnę
- przegląd i konserwacja maszyn t urządzen
- usługi remontowe
- badania okresowe pracowników i uczestników

12.

Wycieczki
Szkolenia pracowników

13.

w tym:
- szkolenia

BHP

- pozostałe

14.

Podrózę słuzbowe
w tym:
- ry czałty za korzy stante z własnego samochodu

- delegacje krajowe
- delegacj e zagraniczne
15.

Ubezpteczenia
w tym:
-

uczestników

- majątkowe

16,

Wydatki na zakupy inwestycyjne

17,
18.

19.
20.

Razem:

:

