
BURMISTRZ PRASZKI
Pl. Grunwaldzki 13

46-320 Praszka Praszka dnia 26 listopada 2019 rok
Tkpa/8141-1.275.2019

Konkurs Ofert na 2020 rok
Burmistrz Praszki

Ogłasza otwarty konkurs ofert na
realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki

Uzależnień

Konkurs ogłoszono na podstawie:
1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie tj. (Dz.U. z 2018 roku, poz. 450 z pózn. zm.)
2. Uchwały Rady Miejskiej w Praszce Nr 911XIII/2019 z dnia 19 listopada 2019 roku w

sprawie uchwalenia Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień na 2019 rok.

Zadania obejmują:
I - Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin.
Planowana kwota dofinansowania 6.000 zł.

II - Prowadzenie Klubu Abstynenta. Planowana kwota dofinansowania 26.000 zł.

111·- Wspomaganie podejmowanych przez organizacje i instytucje działań, których celem jest
promowanie zdrowego stylu życia. Planowana kwota dofinansowania 10.000 zł.

Termin i warunki realizacji zadania:
11Termin realizacji zadań od stycznia 2020 rok do 31 grudnia 2020 rok.
2/ Na realizację zadań przeznacza się środki publiczne w łącznej wysokości do 42.000,00
złotych.
3/ Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim
przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub się
wycofać.
4/ Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie zadania
publicznego.

Wymogi oferty:
Oferta powinna spełniać wymogi opisane wart. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie tj. (Dz. U. z 2018 roku, poz. 450 ) oraz
rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie
wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz
wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 roku poz. 1300). Wszystkie pola
oferty należy wypełnić.
Do oferty należy dołączyć aktualny wyciąg z rejestru (ważny przez 3 m-ce), sprawozdanie
merytoryczne z działalności w 2018 roku, finansowe z działalności w 2018 roku oraz za I
półrocze 2019, kopię aktualnego statutu potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez osobę
upoważnioną z ramienia oferenta.
Ofertę muszą podpisać osoby, które są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz
i zaciągania w jego imieniu zobowiązali finansowych (zawierania umów). Nie jest
dopuszczalne samodzielne nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze oferty.



Kryteria wyboru oferty:
1/ Ocena możliwości realizacji zadania przez starający się o przyznanie dotacji podmiot, w tym
posiadanie własnych zasobów kadrowych o odpowiednich kwalifikacjach oraz zasobów
rzeczowych.
2/ Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania.
3/ Wartość merytoryczna projektu - celowość oferty, zgodność z niniejszym ogłoszeniem
4/ Uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
5/ Uwzględnienie zadeklarowanego udziału środków finansowych własnych, albo pozyskanych
z innych źródeł na realizację zadania, jednak nie mniej niż 20% kosztów całości zadania.
6/ Efekty zadania (liczba odbiorców, adekwatność założeń zadania do oczekiwanych efektów).
7/ Podmiot składający ofertę posiada doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem
konkursu.
8/ Podmiot składający ofertę jest bezpośrednim organizatorem i realizatorem zadania. Nie jest
dopuszczalne wynajmowanie podwykonawców.

Tryb składania oferty:
1/ Oferty konkursowe na realizację w/w zadań należy złożyć na druku ofertowym pod rygorem
nieważności z adnotacją "Konkurs na dotację 2020" w sekretariacie Urzędu Miejskiego w
Praszce lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) na adres 46-320 Praszka, Plac
Grunwaldzki 13, Urząd Miejski w Praszce.

Termin składania oferty:
11Składanie ofert upływa w dniu 23 grudnia 2019 roku godzina 1100.

2/ Oferty złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
3/ Oferty nie spełniające warunków formalnych podlegają odrzuceniu.
4/ Oferty spełniające wymogi formalne zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną
przez Burmistrza Praszki.

Postanowienia końcowe:
l/Oferty na realizację zadania będą rozpatrzone w terminie 14 dni od upływu terminu składania
ofert.
2/ Istnieje możliwość odstąpienia od zlecania zadania bez podania przyczyny
3/ Wyniki konkursu podane zostaną do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w BlP
- WWW.!21.l2J2.@szka.pl.i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Praszce.
4/ Na realizację tego rodzaju zadania koszty jego realizacji zostały skalkulowane na kwotę:
W 2017 roku - 18.000,00 zł.
W 2018 roku--- 36.000,00 zł.
W 2019 roku - 39.000,00 zł.


