Zala.cznik
do Zarzalzenia

Nr OK.l.2015

Burmistrza Miasta Redy
z dnia l9 stycznia 2015

Ogloszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Redy
Dzialaj4c na podstarvie art. 11 ust. 1, pkt I i 2 onz art. 73 ustarvy z dnia
24 kwiemia 2003 roku o dzialalno5ci po21.tku publicznego i o rvolontariacie (Dz. U. 2014.
poz. 1118 z p62n. zm.) oraz uchwaly Nr LIIIi539i20l4 Rad"v Miejskiej rv Redzie z dnia29
pa2dziemika 2014 r. rv sprawie Rocznego Programu Wsp6lpracl,- Gminy N4iasto Reda
z Orgarizacjarri Pozarz4dow_vmi oraz podmiotami, o kt6rych mow? w art. 3 ust. 3 ustawl,
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnodci pozltku publicznego i o wolontariacie na 2015
rok
oglasza

otu'arty konkurs ofert dla organizacji pozarz4douych oraz innych podmiot6\4' wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustauy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci pozltku publicznego
i o vu'olontariacie, na realizacjg zadan publicmych Miasta Red1,'r.r'2015 roku:

I. Konkurs obejmuje projekty pruewidziane do realizacji rv formie
2015 na nasttpujece zadaniar
ochrona i promocja zdrowia,
vlysoko3i 6rodk6rv finanso$-"ych przeznaczonl.ch
w formie dotacji na zadanie realizowane:
- u' 2014 roku - 3.000,- zl
- w2013 roku - 2.000.- zi
2. nauka, edukacja, o5wiata i wychorvanie,
uysoko$d. drodk6r'v finansowlah przeznaczon"ych
w formie dotacj i na zadanie realizor.vane:
- w 2014 roku 15.000,- zl
- w 2013 roku - 14.000,- z]
3. wypoczrvnek dzieci i mlodzieiy,

l.

wsparcia w roku

z

bud2etu miasta dla organizacj i

z

bud2etu miasta dla organizacji

z

bud2etu miasta dla organizacji

-

wysokoSi irodk6rv finansou'ych preznaczon"vch
w formie dotacji na zadanie realizo$?ne:

-

- w 2014 roku 14.000,- zl
- w 2013 roku - 14.920.- zl
4. kultura i sztuka, ochrona d6br kultury i dziedzictn'a narodowego,
wysokoSd Srodk6w frnansorv,vch przeznaczonych
budZetu miasta
w formie dotacj i na zadanie realizowane:
- vr' 2014 roku - 60. 100,- zl
- rv2013 roku - 34.020,- zl
5. u'spieranie i upon'szechnianie kultur-'v fizl'cznej,
budzetu miasta
uysokoSd irodk6rv finansoul'ch przeznaczon"vch
u' formie dotacji na zadanie realizo*'ane:
- w 2014 roku 107.400-- zl
- w 2013 roku
160.800.- zl

z

dla

organizacji

z

dla

organizacji

-

str.

1

6.

dzialalno5d na rzecz os6b rv tvieku emerytalnym:
- w 2014 roku - 0,00 zl
- w 2013 roku - 0.00 zl

Uwaga: Na kaZde z 6 r.rl,mienionvch powl2ej zadai publicznych, dopuszcza sip zlo2enie
maksymalnie jednej oferty. Je2eli oferent pr4-stEpuje do jednego, dr+,6ch lub trzech
z w1'mienionvch g' punktach od 1 do 6 zadafi, na kaZde z nich sklada oddzieln4 ofertp.

w

Srodki finansowe przeznaczone na realizacjg zadaf wy,mienionych
ogloszeniu
wynosz4 ogdlem 200.000, - zl i zostan4 rozdysponowane w oparciu o zloione oferty.
II. Zasady przyznat'ania dotacji.

l.

Zasady przryzna*ania dotacj i zoslal.v okeilone rv:

1) Art. 5 ust. 3 usta\lT z dnia 24 krvietnia 2003 roku o dzialalnodci po2ytku

publicanego i o rvolontariacie (Dz. U. 2014. poz. 1118 z p6in. zm.),
Wsp6.lprac.v Gminy lViasto Reda
organizacjami
pozarz4dou-vmi oraz podmiotami. o ktdrl,ch mo\t? w arl. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 ku'ietnia 2003 roku o dzialalno$ci po2ltku publicznego o wolontariacie,
przlljgtego Uchu,alq
LIII/539/2014 Rady Miejskiej
Redzie
dnia
29 pet2dziemika 2014 roku.
Organizacja pozarz4dorva podmiot ubiegaj4cy sig o wsparcie finansowe miasta
wykazujq w su'ojej ofercie udzial wkladu u4asnego minimum 5% calkowitego kosztu
zadania.
Zlohenie oferty nie jest r6\r'noznaczne z przvznaniem dotacj i.
Pzrvjqcie oferty nie jest r6vvnoznaczne
przyznaniem dotacji
uysoko5ci
wnioskorvanej rv kosztorysie.

z

2) Rocarym. Programie

i
u'

Nr

2.
3.
4.

z

i

z

w

III. Termin i u'arunki reatizacji zadania,

1.

2.

Zadanie powinno byi u-vkonane w roku 2015, przy czym pocz4tek rcalizacji zadmra
opisanego rv ofercie moZe nastqpii nie rvcze$niej niZ od daty podpisania umowy,
a zakoficzenie zadania musi nastqpii do dnia 31 grudnia 2015 roku. Do rozliczenia
koszt6w zadania bpd4 rozpatr_a'w-ane tylko uydatki poniesione od daty podpisania
umowy do kofca terminu realizacji zadania.
Zadanie winno by-i zrealizorvane z najwyzsz4 starannoSci4 w zakresie opisanym
*'ofercie zgodnie z zavv'art4 umo*4 oraz z obori4zuj4cymi przepisami.

IV. Termin i warunki skladania ofert.
1

.

Oferty dotl'cz4ce wsparcia realizacj i zadafl publicznych Miasta Redy w zakresie zadaf
objqtych niniejszvm konkursem naleZ1, skladai od dnia 20 st1'cznia 2015 roku do dnia
10 lutego 2015 r. do godz. 15.30 w Biurze Obslugi Interesanta UrzEdu Miasta Reda ul.
Gdanska 33 osobiicie lub za podrednictwem poczty (decyduje data wplryu do
Urzqdu Miasta Reda).
Oferta wlpelniona w spos6b czltelny powinna zosla(. zlolona wedlug wzoru
zawartego rv rozporz4dzeniu Ministra Pracl, i Politl.ki Spolecznej z dnia 15 grudnia
20i0 roku (Dz. U. 2011, Nr 6 poz. 25)v zalqczeniu wz6r oferLv.
Na stronie tytulou'ej ofert_v. rv miejscu: ..tytul zadania publicznego" naleZ,v \4?isai
nazrvg zadania:. np. ,,Wsparcie dzialari z zakresu

-

2.
3.

str. 2

OfertE naleZ1, zloZyd.

rv

zapieczgtorvanej kopercie.

Na kopercie nale4,' umieScii:

- peln4 nazwq r.vnioskoda*cy i iego adres (pieczqtka organizacji),
- numer i tytul zadania.
4. Oferta winna byi zlo2ona z nastEpuj4cymi rvymaganymi zal4cznikami:
a) kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sqdouego lub dokumentu
o powolaniu do 21.'cia ko$cielnej osoby pra*nej lub odpor.viednio innego
rejestru/euidencji, e.rventualnie inne dokumentl.. potu'ierdzajqce status pftn\nv

oferenta
r
umocor4?nle osoD
go
reprezentujEcych,
b) kopia statutu organizacji/podmiotu (eZeli organizacja,tpodmiot u'e s'czejniejsz"vch
otwartych konkursach ofert oglaszanl,ch przez Burmistrza Miasta Red!. dol4czyla
kserokopiq statutu jest on nadal aktualny, $ystarczy dol4czfi odpoq,iednie
o6wiadczenie).
c) w przypadku zloZenia przez oferenta *{Ecej niZ jednej oferty dopuszcza siE
moZliwo5i przedloZenia jednego kompletu zal4cznikdrv, przy czym do pozostalych
ofert naleZ.v zalqczyf oSwiadczenie, do kt6rej ofertl,- zal4czniki dostarczono.
Podmiotami uprarmionvmi do zloZenia oferty s4 organizacje pozarz4dol€
rv rozumieniu usta$-"!" dnia 24 kwietnia 2003 roku dzialalnoici poz"ltku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014. poz. 1118 z p62n. zm.) oraz podmiot;rvskazane rv art. 3 ust. 3 wy'rl' ustau_v. prorvadz4ce dzialalno$i statutor.v4 rv tym
zakresie.

i

5.

z

o

V, Tryb i kryteria rvyboru ofert oraz termin dokonania

l.

2.
3.

4.

lyboru ofert.

Ostateczne rozstrzygniEcie konkursu nast4pi najp6miej do dnia 20 lutego 2015 roku.

Wszystkie ofertl, zloZone zgodnie z przepisami zau'ar[mi w niniejszl.'m ogloszeniu
w'punkcie IV zostan4 ocenione pod wzglEdem formalnym i merytorycznlm.
Konkurs rozstrz),ga Burmistrz Miasta Redy. kt6ry dokonuje '*'yboru ofert prarvidlorvo
zlo2onych, najlepiei sluz4c-vch realizacji zadaf u, runach zadah wvmienionych
rv punkcie I ogloszenia. Oferty przed ostatecznE decyzjq Burmistrza Miasta Redy
opiniuje Komisja Konkursorva porvolana przez Burmistrza. Rozstrzygniecie konkusu
podaje siq do publicznej r.viadomo$ci w BIP. na stronie intemetor',ej qu'rv,reda.pl i na
tablicy ogloszeri Urzpdu Miasta Reda.
Wvboru ofert.v dokonuje siq rv oparciu o nastqpuj4ce kr.r'teria:
formalne:

l)

Lp.

Kryteria oceny formalnei
Czy oferta zostala zloiona w zamkniEtej kopercie

2.

i w terminie ustalonlm
w ogloszeniu o przeprowadzeniu Otu'artego konkursu ofert?
Czy ofertajest przedstawiona na formularzu rn'g obowi4zuj4cego wzoru?

J.

Czy zadanie mieSci sip rr. celach statritow-ach organizacji?

A

Czy oferta zostala podpisana przez
oodmiotu?

).

Czy do ofen-v dol4czone zostaly s4 uiaSci*'e zal4czniki:

1

osob1.'

upova2nione do reprezentor.rania

-

aktualny odpis z rejestru lub odpoiviednio \\Tci4g z ewidencji lub inne
dokumenty potrvierdzaj4ce status prawn)'oferenta i umocowanie os6b go
reprezentuj4c.v.'ch,
- statut organizacji/podmiotu (1ub o(rviadczenie. o kt6rym rnorva rv pkt [V.ust. 4 lit b,

- notrvierdzenie zeodnoSci z orvsinalem zloZonvch dokument6w

str. 3

2)

merytoryczne:

Lp.
1.

2.

Kryteria oceny merytorycznej

Ocena mo2liu,o6ci realizacji zadania publiczrrcgo przez Organizacjg
Pozarz4dowq lub podmioqv rvymienione rv art. 3 ust. 3 usta$y z dnia 24
kwietnia 2003 roku o dzialalno$ci poZl.tku publicznego i o wolontariacie.
Ocena przedstawionej kalkulacj koszt6q' realizacji zadania publicznego,
w tym w' odniesieniu do zakesu rzeczowego zadania.

i

3.

Ocena proponowanej jako6ci wykonania zadania oraz kr.alifikacje os6b, przy
udziale kt6rych oferent bgdzie realizou,al zadanie

4.

Plano*'any przez OrganizacjE Pozarz4dow4 udzial Srodk6rv u4asnych lub
drodk6w pochodzryych z innych irddel na realizacjE zadania publicznego.
Wklad rzeczowy, osobouy, w tym Swiadczenia wolontariuszy i pracp

5,

sEoleczna czlonk6rv.
6.

7.

i

ocena realizacji zlecony.ch zadan publiczn-vch u, przypadku
Organizacji Pozarz4dor"-vch. kt6re rv latach poprzednich realizou'aly zlecone
zadania publiczne, bior4c pod uwagp rzetelno6i i terminou'oSi oraz spos6b

Analiza

rozliczenia otrzymanych na ten cel 6rodkd*'.
Dotychczasou'e osiqgnigcia sportowe. kulturalne, edukacyjne i inne.

VI. Ogtilne zasady realizacji zadari.

1. Szczegdlowe i ostateczne uarunki realizacji, finansowania i rczliczania zadmia
reguluje umowa pomiqdzy Burmistrzem Miasta Redy, a podmiotem otrzymujqcym
dotacjq.

2. Zleceniodar,'ca moZe w'skazac do sfinansouania rvybrane przez siebie dzialania
qvkazane przez zleceniobiorcE u'harmonogramie realizacj i zadania publicmego i na ich
realizacjg podpisa6 z nim umow'E.
3. Podmiot, ktdry otrzyma dotacjq bud2etu Miasta Reda jest zobowi4zany do
dostarczenia na wezwanie przez pracownika nadzoruj4cego merytorl.cznie u'ykonyu'anie
zadania:
1) zaplaconych dokument6rv finansorvo-ksiggovych dokumentujqcych pokrycie koszt6u'
z dotacj i przekazanej przez Miasto Reda.
2) zaplaconych dokument6w fi nansos'o ksiEgo*;vch dokumentuj4cl.ch pokrycie koszt6wze irodk6w wlasnych i innych ni 2 przekazana dotacja przez Miasto Reda,
3) material6w dokumentuj4cych dzialania faktycznie podjete przy realizacji zadania (np.
listy uczestnik6w- proj ektu),
4. Oryginaly dokument6w finansorvo-ksiqgowych wldatkowanych w ramach zawartej
umo\ly na u'sparcie rcalizacji zadania publicznego nale{ opisai na odr+,rocie zgodnie
z poniesionymi *ydatkami:

z

Opis powinien zawierai:
l) z jakich drodk6rv u'ydatkou'ana kw'ota zostala pok.yta"
2) nr umowy kt6rej rachunek dotyczy,

str.4

t
3) wskazanie kwoty pochodzqcej z dotacji i kwoty pochodz4cej ze Srodk6w wlasnych,

4) przemaczenie zakupionych towar6w, uslug lub innego rodzaju opiaconej naleZnoici.
Powy2sza informacja powinna

byi opatrzona pieczqci4 zleceniobiorcy i podpisana przez

osobQ odpowiedzialn4 za sprawy dot-vcz4ce

rozliczef finansowych zleceniobiorcy.

5. Stwierdzone uchybienia w realizacji zadari zleconych wptl*ajA na ogdln4

oceng

deceniobiorcy przy zlecaniu i przy udzielaniu drodk6u' finansowych r"'kolejnych latach.
6. Podmiot realizuj4cy zlecone zadanie zobowi4zuje siE do niezwlocznego pisemnego
informowania o plano*anych zmianach dotyczqcych os6b odpowiedzialnych za
realizacjq projektu oraz o ewentualnych wydarzeniach losouych, kt6re mogly wplynqi na
realizasjg zadania.
Informacje w zakresie konkursu udzielane sqpftez Referat Odwiaty i Spraw Spolecarych
Urzgdu Miasta Reda tel. (58) 738 60 66, e-mail: alicia.bartkowska@.reda.pl

Wyniki konkursu zostanq podane do publicarej wiadomodci w- formie wykazu
umieszczonego w Biuletimie Informacji Publicznej, na stronie intemetowej wvrv.reda.p.
oraz na tablicy ogloszeri UrzEdu Miasta Reda.

UWAGA: Miasto Reda

z

strzega- sobie

prawo do odwolania konkurru bez podania

przyczyny.
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Zartadca Eurmiatlza
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