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Zarządzenie nr 111 12012
Burm istrza Miasta Wągrowca
zdnia 9 listopada 2012r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy

społecznej pod nazwą ,,Prowadzenie ośrodkaWsparcia - Środowiskowego Domu
Samopomocy dla osób z Zaburzeniami Psychicznymi'' oraz trybie i kryteriach
stosowanych przy wyborze ofeńy.

Na podstawie ań' 30 ust. 2pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym
(Dz. U' z 2001 r' Nr 142 poz' 1591 z poŹn. zm.) i ań. 25 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z pożn. zm.), zarządza

się, co następuje:

s

1.W roku 2013 przyjmuje się do realizaĄi przez organizację pozarządową lub podmioty
określone w ań. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pozytku
publicznego iowolontariacie (Dz. U.z 2010 Nr234,poz' 1536 z pożn. zm.) zadanie

w zakresie pomocy społecznej o nazwie:

,,Prowadzenie ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osob
z Zaburzeniami Psychicznymi"

s

2.ofeńy

na

wyszczególnione

dofinansowanie powyzszego zadania mogą składaÓ podmioty
niniejszego zarządzenia, według Wzoru zawańego W

Ws 1

rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie
Wzoru ofeńy i ramowego Wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. .22011 Nr 6, poz. 25) wraz
z dodatkowym załącznikiem do kosztorysu, ktory jest umieszczony w Biuletynie lnformacji
Publicznej miasta Wągrowca (do pobrania na stronie www.wagrowiec.eu lub w Urzędzie
Miejskim pok. 102).

s

3. 1. Termin realizacji wyŻej wymienionego zadania ustala się od dnia 1 stycznia 2013 r'
do dnia 31 grudnia 2013 r.
2.Termin składania ofeń na realizai1ę zadania upływa w dniu 14 grudnia 2012 r.
o godz. 15.00.

$ 4. Konkurs na realizację wlw zadania przeprowadzi Komisja Konkursowa
od

rębnym Zarządzeniem

B u rm

istrza

M

iasta Wąg rowca.

$

powołana

5. Wybor ofeńy zostanie dokonany w terminie 14 dni od ostatecznego terminu składania
ofeń.

$ 6. Kryteria stosowane przy wyborze ofeńy:

Zakreś oceny określonyW art.1 5 ust.1 ustawy o działalnościLiczba punktów
możliwych_ do
pozytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z2O10 r. Nr 234, poz1!36 z
!=!skani1

ocena mozliwoŚci realizacji zadania

o,Ężn1m1 ',
publicznego przez

wy1llen1one w ?r!, |ust' 3
9ry3!E99]ęj o.ar.9yąL!ĘoqT!9!v
ocena kalkulacji kosztów realizaĄi zadania publicznego,

zadania
zaKresu rzeczowego zaoanla
w tym w odniesieniu do zakresu

ocena proponowanejjakoŚci wykonania zadania i kwalifikacji osob
ipr.y udziale których organizaĄa pozarządowa lub podmioty
określone w art. 3 ust. 3 będą realizowaÓ zadanie publiczne

]

20
30

20

ocena proponowanego udziału środkow finansowych własnych lub
1środkowpochodzących z innych Żródeł na realizację zadania

'pĘ

ocena planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, W
Świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków

tym

i ocena

realizaĄi zleconych zadań publicznych w
p rzypad ku o rg a n izacj i pozarządowej u b pod rn iotow wym ien ionych
w ań.3 ust.3, które w latach poprzednich realizowały zlecone
zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelnośÓ i terminowość
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Wybrana zostanie ofeńa, ktora uzyska na1wyŻszą średniąliczbę punktow ustaloną jako
iloraz sumy punktow przyznanych przez wszystkich członkow komisji, przez liczbę
członkow komisji biorących udział W pracach komisji. oferta oceniana będzie przez
kazdego członka komisji konkursowej w zakresie określonym w ań. 15 ust. 1 ustawy o
działalnościpozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z2010 Nr 234, poz'1536 z pożn.
zm.)' Za ofeńę ocenioną pozytywnie uwaŻa się kazdą ofertę, ktÓra uzyskała średnio
powyzej 600/o moŻliwych do uzyskania punktów. Zasady przyznawania punktow określa
powyższa tabela.

$ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Wągrowca.
$ 8. Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podjęcia.
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