
Zarządzenie nr 78/2015
Wójta Gminy Solec Zdrój
z dnia 3 grudnia 2015r.

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na rok 2016.

Na podstawie art. II ust. I i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.z 2014r.) realizując uchwałę Nr XII44/2015
Rady Gminy Solec Zdrój z dnia 14 września 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego
programu współpracy Gminy Solec-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

zarządzam:

1.0głaszam otwarty konkurs ofert na rok 2016 dla organizacji pozarządowych w
przedmiocie:
pomocy społecznej - prowadzenia na terenie gminy Solec-Zdrój ośrodka wsparcia
dla osób z zaburzeniami psychicznymi w fomlie środowiskowego domu
samopomocy.

Lączna planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań
opisanych w S I wynosi 475 687,00 zł. ostateczna kwota zostanie ustalona po uchwaleniu
budżetu Gminy Solec Zdrój na rok 2016.

Terminy i warunki realizacji zadania
Prowadzenia na terenie gminy Solec-Zdrój ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy w okresie od dnia l stycznia
2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone
zostaną w umowie.

Termin składania ofert na realizację zadań opisanych w S l upływa z dniem 23 grudnia 2015
roku.

Tryb i kryteria stosowane przy \vyborze ofert
I. Opiniowania złożonych ofert dokona Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta.
2. Przy ocenie zgłoszonych ofert stosowane będą następujące kryteria:
- zgodność oferty z ogłoszeniem konkursowym.
- możliwość realizacji zadania przez organizację,
ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania. w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania.
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania



- analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji
pozarządowej lub podmiotów w art.3 ust.3 "Ustawy", które w latach poprzednich
realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz
sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Soku Zdroju z zaznaczeniem na
kopercie nazwy oferenta i nazwy zadania, którego oferta dotyczy.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 grudnia 2015 roku.

W 2015 roku gmina zrealizowała zadanie pn. Prowadzenie na terenie gminy Solec-Zdrój
ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie Środowiskowego Domu
Samopomocy w Świniarach za kwotę 383 117,00.

S 10

Szczegółowe warunki realizacji oferty oraz sprawozdania z realizacji zadania określi umowa
zawarta przez Gminę z oferentem, którego oferta zostanie wybrana w wyniku postępowania
konkursowego.

S l I

Obowiązkowy formularz ofertowy można pobrać w pokoju nr 27 Urzędu Gminy w
obowiązujących godzinach pracy.

S 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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