OGŁOSZENIE
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Nowy Targ

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 14 art.11, art.13, art.14, art.15 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.
1118 późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XL/440/2014 Rady Gminy w Nowym Targu
z dnia 04 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w
roku 2015.
Wójt Gminy Nowy Targ ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w
zakresie dowozu osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gminy Nowy Targ do Ośrodka
Rehabilitacyjno –Edukacyjno –Wychowawczego i Środowiskowego Domu Samopomocy
w Nowym Targu ul. Podtatrzańska 47a, które:
 są objęte obowiązkiem szkolnym lub
 korzystają z zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy
§ 1
Konkurs obejmuje zadania określone w programie współpracy Gminy Nowy Targ
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego przyjętego Uchwałą Nr XL/440/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia
04 listopada 2014 r.
Zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania
 transport i pełnienie obowiązków opiekuna nad dowozem do Ośrodka i z Ośrodka do
miejsca zamieszkania.
§2
Na realizację zadań wybranych w drodze konkursu zostaną przeznaczone środki ujęte
w budżecie Gminy Nowy Targ na 2015 r. do kwoty 60 000 zł.
§ 3
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty do dnia 29.12.2014 r.
( decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9, 34-400
Nowy Targ ).
2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na
obowiązującym formularzu. Oferty niekompletne po względem formalnym i
merytorycznym lub złożone po upływie terminu określonego w pkt. 1 nie będą
rozpatrywane.
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub
przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być
niższa niż od określonej w ofercie.
4. Podmioty wyłonione w konkursie, przyjmują zlecenie realizacji zadania publicznego
w formie wsparcia lub powierzania i zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i
na zasadach określonych w umowie.

5. Dotacja będzie przekazywana na wskazany rachunek bankowy.
6. Zleceniobiorcy są zobowiązani do wyodrębnienia ewidencji księgowej środków
otrzymanych na realizację zadania.
7. Zgodnie z art.17 ustawy, Wójt Gminy Nowy Targ, zlecając zadanie publiczne, ma
prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności: stan
realizacji efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość
wykorzystania środków oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji .
§ 4
1. Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy do 30 grudnia 2015 r.
2. W ramach realizacji zadań wymienionych w § 1 będą wspierane następujące
przedsięwzięcia :
- dowóz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Nowy Targ do OREW i ŚDS w
Nowym Targu przystosowanym do tego samochodem,( pojazdy z homologacją )
- pełnienie obowiązku opiekuna nad dowozem osób.
§ 5
1. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez
komisję konkursową, której skład osobowy określony zostanie odrębnym zarządzeniem.
2. Komisja konkursowa sprawdza zgodność oferty z wykazem zadań z zakresu, nauki,
edukacji, oświaty i wychowania ( § 1 niniejszego zarządzenia ), które mogą być zlecone
w wyniku konkursu oraz ocenia możliwość realizacji zgłoszonego zadania, przedstawioną
kalkulację kosztów realizacji zadania oraz uwzględnia wysokość środków publicznych
przeznaczonych na realizację zadania.
3. Przy rozpatrywaniu ofert komisja konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:
a. merytorycznymi ( skala ocen od 0-5)
 liczba osób objętych zadaniem,
 doświadczenie w przewozie niepełnosprawnych osób w tym dzieci,
 dotychczasowe wykonywanie usług,
 przygotowanie merytoryczne opiekuna,
 atrakcyjność oferty pod względem sposobu realizacji zadania

b. finansowymi ( skala ocen od 0-5)
 budżet projektu , w tym rzetelność przedłożonego planu rzeczowo-finansowego
i
zasadność wydatkowania środków, stosunek planowanych nakładów do
zamierzonych efektów i celów,
 źródła finansowania,
 odpłatny i nieodpłatny charakter zadania,
c. organizacyjnymi ( skala ocen od 0-5 )
 rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac,
 posiadane doświadczenie, referencje i rekomendacje, zasoby kadrowe, rzeczowe
 posiadany tabor samochodowy, jego stan techniczny oraz przygotowanie do zadania,
 dotychczasowa współpraca w zakresie zadań realizowanych przez wnioskodawcę,
4. Ocena końcowa danej oferty jest sumą z ocen wystawionych przez osoby oceniające

tę ofertę ( maksymalnie 60 pkt ).
5. Oferty nie obejmujące zadań z zakresu, nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz oferty
które uzyskały łącznie mniej niż 36 pkt zostaną odrzucone.
6. Komisja konkursowa przedstawia Wójtowi Gminy Nowy Targ propozycje przyznania
dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację
zadania i liczbę wyłonionych zadań, w terminie 7 dni od upływu terminu określonego
w § 3 ust.1.
7. Decyzje o wyborze ofert i udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Wójt Gminy Nowy
Targ w drodze odrębnego zarządzenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu
z pracy komisji.
8. Zarządzenie Wójta Gminy Nowy Targ o wynikach konkursu ofert jest podstawą do
zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą – podmiotem, którego oferta została wybrana
w konkursie . Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego.
9. Od Zarządzenia Wójta nie przewiduje się trybu odwołań.
§ 6
Informacja o zrealizowanych w roku 2014 tego samego rodzaju zadaniach i związanych z
nimi kosztami z uwzględnieniem dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i
jednostkom podległym organom administracji publicznej.
1. W 2014 roku zadanie było realizowane: przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Nowym Targu, przy ul. Podtatrzańskiej 47a.
Kwota przyznanej dotacji: 55 000 zł.
§7
Informacja o sposobie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w zakresie
edukacji w roku 2015 oraz o wzorach formularzy: oferty realizacji zadania publicznego,
ramowego wzoru umowy na wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania zadania.
1. Ogłoszenie zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, znajdującym
się na stronie www.ugnowytarg.pl a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Nowy Targ ul. Bulwarowa 9
2. Wzory formularzy określa Rozporządzenie 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 2011r. Nr 6 poz. 25).
3. Formularze są również dostępne w siedzibie Urzędu i na stronie internetowej Urzędu
www.ugnowytarg.pl.
§8
Wójt Gminy Nowy Targ zastrzega prawo do:
1. odwołania konkursu bez podania przyczyny;
2. negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego
zakresu zadania przyjętych w ofertach;
3. możliwości wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych
przeznaczonych na realizację zadań;
4. przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

