
oGŁoszENlE o KoNKURslE

Działając na podstawie ań. 11 ust.2 i ań. 13 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pozytku publicznego io wolontariacie ( tekst jednolity Dz.U' z2O1O r. ,

Nr 234, poz. 1536 z poŹn. zm.)

ogłasza otwańy konkurs ofeń dla jednostek niebędących jednostkami sektora
finansów publicznych i nie działĄących w celu osiągnięcia zysku orazdla podmiotów
wymienionych w art' 3 ust. 3 ustawy zdnia 24 kwietnia2003 r. o działalności pozytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z
póżn. zm' ) na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych W 2014 r. Zlecenie zadania W powyzszym zakresie nastąpi w
form ie powierze n ia zadania wraz z udzie len iem d otacj i na realizację zad an ia'

Gel zadania:

. Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpiecznego transportu oraz
opieki w czasie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Goraj do
oŚrodka Rehabilitacji i Terapii W Biłgoraju i działania na rzecz osób
niepełnosprawnych W celu umozliwienia uczniom niepełnosprawnym
realizaĄi obowiązku szkolnego.

{. RODZAJ ZADANIA

Zadanie realizowane z zakresu działalności na fizecz osób
niepełnosprawnych.

Przedmiotem otwartego konkursu ofeń jest powiezenie realizacji
zadania w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Goraj
do ośrodka Rehabilitacji i Terapii w Biłgoraju i działania na rzecz osób
niepełnosprawnych w okresie od dnia podpisania umowy do dnia
31 grudnia2014 roku.

'l3 000,00 zł (słownie: tzynaście tysięcy złotychi).

3. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

o Warunki przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań
określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o

REALIZACJE ZADANIA :



działalności pozytku publicznego i o wolontariacie (t.
2010 r. Nr 234, poz. 1536 z poŹn' zm') oraz ustawa
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr
1240 zpoŹn, zm.),

o Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadań
mowa w ogłoszeniu konkursowym,

o ofeńy mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty
wymienione w ań. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o
działa]ności pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity
Dz' U' z 2010 r' Nr 234, poz. 1536 z poŹn' zm.) prowadzące
działalność pozytku publicznego w zakresie powyŻej wymienionego
zadania.

o ZłoŻenie ofeńy nie jest równozna czne z przyznaniem dotacji.

Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej najkorzystniejszej oferty i
zawartĄ w formie pisemnej umowy z obowiązkiem rozliczenia się z pzyznane1
dotacji po realizacji zadania. Szczegółowe i ostateczne waruńki reaiizaąi i
finansowania zadania zostaną uregulowane W umowie' Konkurs zostanie
rozstrzygnięty takze w przypadku, kiedy wpĘnie jedna ofeńa.

4. TERMINY I WARUNKI REALIZACJIZADANIA

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umovĘ/ do dnia 31 grudnia 2014 roku
Warunki realizacji zadania:

realizai|a zadania musi nastąpić w terminie od dnia podpisania umowy do
dnia 31 grudnia 2014 roku,
zadanie winno byÓ realizowane z nĄv,tyŻszą starannością, zgodnie z
warunkami umowy oraz z obowiąującymi standardami i przepisami W
zakresie opisanym w ofercie,
dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Goraj z miejsca
zamieszkania dzieci,
dowoz dzieci odbywać się moze środkiem transportu przystosowanym do
przewozu osób niepełnosprawnych (wózków inwalidzkich),
w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014 roku planuje
się dowóz 3 dzieci,
w trakcie realizaĄi zadania w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego
zwraca się szczególną uwagę na:
- realizowanie zadan zgodnie zzapisami ofeńy i zawartąumową,
- wykorzystanie kwoty dotacji zgodnie z przeznaczeniem.

5. TERMIN l MlEJscE SKŁADANIA oFERT

Kompletne ofeĘ dotyczące realizacji zadań należy składać w Urzędzie
Gminy Goraj, ul. Bednarcka 1, pokój Nr 2 (Sekretariat Urzędu Gminy) w
terminie do dnia 3 stycznia 2014 roku do godz. 10.00 (obowiązuje data

j. Dz.U. z
z dnia 27
157, poz.

o których



6.

wpływu do Urzędu Gminy), w zamknięĘch kopertach z opisem na
kopercie: Wójt Gminy GoĘ ,,otwaĘ konkurs ofeń na zadanie dowóz
dzieci niepełnosprawnych w 2o14 roku.''.
oferta powinna zawierać W szczególności informacje określone w ań. 14
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U' z 2010 r Nr 234, poz. 1536 zpoŹn' zm.) orazdokuńenty
wynikające z druku Wzoru ofeńy,

- ofeńę nalezy złoŻyc na formularzu zawartym w załączniku nr 1 do
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia '15 grudnia
2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego,
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz.
25),

- druki mozna pobrać w Urzędzie Gminy Goraj, ul. Bednarska 1, pokój
Nr 2 (Sekretariat) w dni pracy Urzędu w godzinach od 8.00 do 15.oo
oraz ze strony Biuletynu lnformacji publicznej pod adresem
uggoraj. bip. lubelskie. pl

TRYB I PRZY ONYWANI
VIIYBORU OFERT.

Nie będą rozpatrywane ofeĘ:

. złoŻone po Wyznaczonym terminie,. niekompletne,. złoŻone na drukach innych niŻ wskazane W niniejszym
ogłoszeniu'

Przy rozpatryrvaniu ofeń zostaną wzięte pod uwagę następujące kryteria
ceny ofeń:
al mozliwości zrealizowania zadania przez podmiot składający ofertę,
bl ocena kalkulacji kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego

zadania przedstawiona w ofercie,
cl proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób

realizujących zadan ie,

dl przy wniosku o wsparcie zadania - planowany przez oferenta udział
środków finansowych własnych lub środków finansowych
pochodzących z innych Źrodeł na realizację zadania publicznego,

- Publiczne otwarcie ofeń, sprawdzenie i wstępna kwalifikacja
pzeprowadzon!, będzie przez komisję konkursową powołaną przóz
Wójta Gminy Goraj w dniu 3 sĘcznia 2014 roku o godzinie io'bo w
pokoju Nr 15 (Sala narad Urzędu Gminy GoĘ, ul. Bednarska 1).

' Termin dokonania vrryboru ofeĘ ustala się do dnia 7 sĘcznia 2014
roku.



planowany wkład rzeczow i osobowy oferenta, w tym świadczenia
wolontariuszy i pracę społeczną członków,
sposób realizaĄi zadan przez podmiot składający ofertę w latach
poprzednich z uwzględnieniem rzetelności i terminowości oraz
sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

spełn ien ie me rytorycznych wa ru n ków rea l izacj i zadania wyn i kających
zewzoru ofeńy iogłoszenia o konkursie.

FORMACJA H YM
H PUBLICZNYCH

W 2013 roku Gmina Goraj na realizację zadania dowozu dzieci
niepełnosprawnych do ośrodka Rehabilitacji i Terapii W Biłgoraju
przeznaczyła kwotę 14784,00 zł

8. lnformacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na stronie BlP:
uggoraj.bip'lubelskie.pl, stronie internetowej goraj.eu oraz na tablicy ogłoszeń

Urzędu Gminy Goraj.

el

ft

gl

7.


