
ZARZADZENIE Nr 86 /2016-OG

Burmistrza Tarnogrodu
z dnia 21 listopada 2016 r.

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacj^ zadania pn. "Dowoz dziecka
niepelnosprawnego z tcrenu miasta i gminy Tarnogrod do szkol i placowek szkolno-

rewalidacyjnych w Bilgoraju"

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2016 poz.446z pozn. zm.), art. 5, art. 11 i art. 13 ustawyo dzialalnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U z 2016 r. poz.1817 ), art. 17 ust.3a pkt.2
ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.2156 z pozn.zm.)
oraz Uchwaly Nr XIII/74/2015 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 25 listopada 2015 r. w
sprawie uchwalenia programu wspolpracy Gminy Tarnogrod z organizacjami pozarz^dowymi
na 2016 r. - zarzc}dzam, co nastepuje:

1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacje zadania pn. „Dowoz dzieci
niepelnosprawnego z terenu miasta i gminy Tarnogrod do szkol i placowek szkolno-
rewalidacyjnych w Bilgoraju".

2. Tresc ogloszenia otwartego konkursu ofert o ktorym mowa w ust.1 stanowi zal^cznik
Nr ldo niniejszego Zarzqdzenia.

3. Otwarty konkurs ofert ogloszony bedzie:

- w Biuletynie Informacji Publicznej,
- w siedzibie Urzedu na tablicy ogloszen,
- na stronie intemetowej Urzedu.

§2

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarz^dowych oraz innych podmiotow niedzialaj^cych
w celu osiqgniecia zyskow.

§3

Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.

/



OGLOSZENIE

Zal^cznik Nr 1
do Zarzadzenia Nr 86/2016-OG

Burmistrza Tarnogrodu
z dnia 21 listopada 2016 r.

dzialaj^c na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z pozn.zm.), oglaszam
otwarty konkursu ofert na realizacje zadania pn.

"Dowoz dzieci niepelnosprawnych z terenu miasta i gminy Tarnogrod do szkol i
placowek szkolno-rewalidacyjnych w Bilgoraju".

Zadanie miesci si? w sferze zadah publicznych, okreslonych w art. 4 ust. 1 pkt. 7 i 14
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.

1. Rodzaj zadania:

Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest powierzenie realizacji zadania w zakresie
dowozu 5 dzieci niepelnosprawnych z terenu miasta i gminy Tarnogrod tj. z Tarnogrodu (4
osoby) i z Woli Rozanieckiej (1 osoba).

2. Cel zadania:

Zapewnienie uczniom niepelnosprawnym bezpiecznego transportu oraz opieki w czasie

dowozu do szkol i placowek szkolno-rewalidacyjnych w Bilgoraju i z powrotem w celu
umozliwienia uczniowi niepelnosprawnemu realizacji obowi^zku szkolnego.

3. Wysokosc srodkow publicznych przeznaczonych na realizacje^ zadania:

Wysokosc srodkow przeznaczone na realizacje zadania znajduj^ si? w planie finansowym
Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie i wynoszq. 28.500,- zl slownie: dwadziescia osiem

tysiecy piecset zlotych 00/100).

4. Zasady przyznawania dotacji:

Zasady przyznawania dotacji regulujaj ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 239 z pozn.zm.) oraz ustawa z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 z pozn.zm.).

W otwartym konkursie ofert moga^ uczestniczyc organizacje pozarz^dowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie.

Dotacje na przedmiotowe zadanie otrzyma podmiot, ktorego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszq. (jednym z najwazniejszych kryteriow oceny jest wysokosc kosztow realizacji



zadania). Dotacja jest przeznaczona na doflnansowanie zadania, o ktorym mowa w niniejszym
ogloszeniu.

Zlozenie oferty nie gwarantuje przyznania srodkow w wysokosci okreslonej przez
oferenta.

5. Termin i warunki realizacji zadania:

Realizacja zadania obejmuje okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
Realizacja zadania powinna si? odbywac zgodnie z zawarta^ umow^, zgodnie z

obowiazuj^cymi standardami i przepisami oraz z najwyzsz^ starannoscia^
Warunki realizacji zadania:

a) dowoz dziecka niepelnosprawnego z terenu miasta i gminy Tarnogrod z miejsca zamieszkania
dzieci - Tarnogrod i Wola Rozaniecka

b) dowoz dziecka odbywac si? moze srodkiem transportu przystosowanym do przewozu osob
niepelnosprawnych (wozkow inwalidzkich),

c) w czasie przewozu przewoznik zobowiazany jest do zapewnienia stalej i wykwalifikowanej
opieki nad dzieckiem,

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. planuje si? dowoz 4 dzieci.

6. Termin skladania ofert:

Oferty nalezy skladac w zamkni?tychkopertach z oznaczeniem skladaj^cego ofert? oraz
dopiskiem:

"Dowoz dzieci niepelnosprawnych z terenu miasta i gminy Tarnogrod do szkol i
placowek szkolno-rewalidacyjnych w Bilgoraju"

w sekretariacie Urz?du Miejskiego w Tarnogrodzie w terminie do dnia 22 grudnia 2016 r. do
godz. 900.

Do ofert nalezy dol^czyc aktualny odpis potwierdzaj^cywpis do wlasciwej ewidencji lub
rejestru (KRS) dotycz^cych statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez
niego dzialalnosci (wazny do 3 miesi?cy od daty wystawienia)

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

Rozstrzygni?cie konkursu nastaj)i w dniu 22 grudnia 2016 r. o godz. II00

Ofertapowinna bye zlozona wedlugwzoruokreslonegow rozporz^dzeniu Ministra Pracy
i PolitykiSpolecznej z dnia 15 grudnia2010 r. w sprawiewzoru oferty i ramowego wzoru umowy
dotycz^cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. z 201lr. poz. 25) oraz zawierac w szczegolnosci:

1) szczegolowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

3) kalkulacj? przewidywanych kosztow realizacji zadania publicznego,



4) informacj? o wczesniejszej dzialalnosci organizacji pozarzqdowej lub podmiotow
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie
skladaj^cych ofert? w zakresie, ktorego dotyczy zadanie publiczne,

5) informacj? o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniaj^cych wykonanie
zadania publicznego oraz o pianowanej wysokosci srodkow finansowych na realizacj? danego
zadania pochodz^cych z innych zrodel,

6) deklaracj? o zamiarze odplatnego lub nieodplatnego wykonania zadania publicznego.

Przy wyborze b?dq. brane pod uwag? tylko oferty zlozone zgodnie ze wzorem. W
przypadku gdy oferta b?dzie niekompletna lub bl?dnie wypelniona wnioskodawca b?dzie mial
mozliwosc uzupelnienia brakow i poprawienia bl?dow w uzgodnionym terminie. Zlozone oferty
b?d$ weryfikowane przez Komisj? Konkursow^. W przypadku negatywnej weryfikacji
skladaj^cy ofert? zostanie o tym fakcie powiadomiony.

Oceny ofert pod wzgl?dem formalnym i merytorycznym dokona powolana przez
Burmistrza Tarnogrodu w drodze odr?bnego zarz^dzenia Komisj a Konkursowa.

Oferty oceniane b?d^ pod wzgl?dem formalnym, czyli poprawnosci wypelnienia oferty i
kompletnosci zalqcznikow, a takze pod wzgl?dem merytorycznym wg nast?puj^cych kryteriow:
1) ocenia si? mozliwosc realizacji zadania publicznego przez organizacj? pozarz^dow^ lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie,

2) ocenia si? przedstawionq. kalkulacj? kosztow realizacji zadania publicznego, w tym w
odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3) ocenia si? proponowan^ jakosc wykonania zadania i kwalifikacje osob, przy udziale ktorych
organizacja pozarz^dowa lub podmioty okreslone w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie b?d^ realizowac zadanie publiczne,

4) uwzgl?dnia si? pianowany przez organizacj? pozarz^dow^ lub podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, wklad rzeczowy, osobowy,
w tym swiadczenia wolontariuszy i prac? spoleczn^ czlonkow,

5) uwzgl?dnia si? analiz? i ocen? realizacji zleconych zadan publicznych w przypadku
organizacji pozarz^dowej lub podmiotow wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie, ktore w latach poprzednich realizowaly zlecone zadania
publiczne, bior^c pod uwag? rzetelnosc i terminowosc oraz sposob rozliczenia otrzymanych na
ten eel srodkow.

Odrzuceniu podlegaj^ oferty:

1) zlozone po terminie,

2) zlozone niezgodnie ze wzorem,

3) zlozone przez podmiot nieuprawniony,
4) nie dotycz^ce pod wzgl?dem merytorycznym zadan wskazanych w niniejszym ogloszeniu,



5) bl?dnie wypelnione lub niekompletne, jezeli nie zostaly poprawione lub uzupelnione w

wyznaczonym terminie.

Zasady powyzsze maja. odpowiednie zastosowanie takze w przypadku, gdy w wyniku
ogloszenia otwartego konkursu ofert zostanie zlozonajedna oferta.

Decyzj? o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Tarnogrodu po
zasi?gni?ciu opinii Komisji Konkursowej.

8. Informacja dotyczijca realizacji zadania publicznego:

Na realizacj? zadaniadowozu dzieci niepelnosprawnych do Osrodka przeznaczono kwot?:

a) w roku 2009

b) w roku 2010

c) w roku 2011

d)w roku 2012

e) w roku 2013

f)w roku 2014

g) w roku 2015

g) w roku 2016

10.000,-zl.

9.091,-zl.

3.520,-zl

8.842,- zl

16.842,-zl

19.888, zl

17.992,-zl

23.320,-zl


