
Burmistrz Obornik
ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
przez podmioty prowadzące działalność  pożytku publicznego

w 2012 r. (dnia 1.12.2011 r. )

na podstawie art. 4.1. ust.1 , art. 11, art. 13, art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                     
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz. 873 z 2003 ze 
zmianami ) oraz Uchwały Nr XV/162/11 Rady Miejskiej  w Obornikach z dnia 28 listopada 2011
r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy  Oborniki z organizacjami  
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
2012 r.

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin

z działu 852 rozdział 85228 § 2830

1. Rodzaj zadania:
      - opieka nad chorym w domu w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych 
        usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie powierzenia

2. Wysokość dotacji:
- W budżecie Gminy Oborniki na 2011r. planowana kwota dotacji  na to zadanie wynosi  

647.779,00 zł
- W 2011 r. na realizację zadania przeznaczono kwotę 657.779,00  zł ( usługi opiekuńcze –

500.000,00 i usługi specjalistyczne 157.779,00 )

3.Zasady i warunki składania ofert.
1) W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i 

jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do 
Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych 
Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, 
jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, 
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne podległe 
organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, które prowadzą działalność 
statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować takie  zadanie.

2) Oferty należy składać do 24 grudnia 2011 r. na formularzu, którego wzór stanowi 
załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 
r. w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o 
wykonanie zadania oraz sprawozdanie z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011 Nr 6 
poz. 25 ) w formie pisemnej w kopertach z napisem „ Konkurs na realizację zadania 
publicznego ( odpowiedni obszar zadania ).

3) Oferta musi spełniać wszystkie wymogi formalne ustalone w ustawie o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie powinna zawierać w szczególności:
szczegółowy opis planowanego zadania,  informacje o terminie i miejscu realizacji 
zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, informacje o wcześniejszej 
działalności podmiotu składającego ofertę, pozostałe informacje gwarantujące rzetelne 
wykonanie zadania.



4) Zadanie musi mieścić się w zadaniach statutowych organizacji pozarządowej.
5) Wymagane załączniki do oferty:
- aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Rejestru  Starostwa
- w przypadku oddziałów terenowych załączenie pełnomocnictwa Zarządu Głównego
- statut
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe z całej działalności za ostatni rok

( odpowiednio: bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe )
- oświadczenie o braku zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego.
Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność       
z oryginałem.
6) Wytyczne dla oferentów zawarte są w załączniku nr 1 do otwartego konkursu 

ofert.
7) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
8) Oferty należy przesłać pocztą lub złożyć w Urzędzie Miejskim  w Obornikach ul. 

Piłsudskiego  76. Oferty przesłane w inny sposób ( np. faksem lub poczta elektroniczną), 
nie będą brały udziału w konkursie.

4. Kryteria stosowane przy wyborze ofert i zasady przyznawania dotacji.
1) Oferty spełniające wymogi, kompletne, przygotowane wg  wzoru określonego przez 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej oceniane będą przez komisję konkursową ( art. 15 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
( Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zm.).

2) Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niezgodne z warunkami określonymi w 
      Ustawie ( Dz. U. Nr 96 poz. 873 z 2003 r. ) nie kompletne lub po terminie zostaną
      odrzucone.
3) Kryteria oceny ofert:
- merytoryczna wartość oferty
- kalkulacja kosztów realizacji zadania
- zakres finansowania zadania z innych źródeł niż z budżetu
- wkład rzeczowy i osobowy w tym praca społeczna
- możliwość realizacji zadania publicznego
- dokonania i doświadczenia organizacji w realizacji podobnych projektów

       Maksymalna liczba punktów uzyskanych przy ocenie oferty -50. 
4) Realizacja zadania nastąpi w formie powierzenia zadania wraz z udzieleniem dotacji na 

ich realizację.
5) Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w przypadku pozytywnej 

oceny większej liczby ofert.
6) Rozpatrzenie ofert nastąpi do końca grudnia 2011 r.
7) Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie ogłoszona na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Urzędu oraz na stronach miejskiego portalu internetowego            
w wiadomościach dotyczących organizacji pozarządowych. Nie przewiduje się 
indywidualnego  powiadamiania oferentów o wynikach konkursu.

8) Burmistrz Obornik zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub            
w części.

9) Postępowanie konkursowe nie przewiduje postępowania odwoławczego.

5. Termin i warunki realizacji zadania.
      1) Rozliczane są koszty ponoszone od dnia zawarcia  umowy do terminu określonego 
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