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KARTA OCENY OFERTY
NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZAWARTYCH W MIEJSKO GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI

UZALEŻNIEŃ NA 2020 ROK
Ogłoszonych w konkursie ofert na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie

Profilaktyki Uzależnień z dnia 26 listopada 2019 roku
Zadania obejmują:

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

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

\V dniu 29 stycznia 2020 o godzinie 1230 Komisja powołana Zarządzeniem
Burmistrza Praszki Nr Or. 0050.4.2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku w składzie:
1. Krzysztof Pietrzyński - Przewodniczący Komisji
2. Danuta Noga - członek komisji,
3. Danuta Zadworna - członek komisji,
4. Andrzej Podyma - członek komisji,
Dokonała przeglądu ofert, które wpłynęły na konkurs ogłoszony w dniu 7 stycznia 2020 roku
w sprawie powierzenia zadania własnego gminy z zakresu rozwiązywania problemów
alkoholowych inarkotykowych.

I. INFORMACJE PODSTAWOWE
Na konkursu odpowiedziało jedno Stowarzyszenie, które złożyło ofertę w wymaganym terminie
1. Nazwa oferentów:
Stowarzyszenie Inicjatywa Wobec Zagrożeń "Nepsis" oferta złożona w dniu 13 stycznia 2020
roku godz. 10,20
Adres oferenta: Praszim Plac Grunwaldzki 9,
2. Nazwa oferowanych zadani:

Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i
ich rodzin.
Prowadzenie Klubu Abstynenta.
n. KRYTERIA OCENY F'ORMALNEJ TAKI NIE
1. Oferty zostały złożone przez kwalifikującego się oferenta w terminie - TAK
2. Oferty zostały złożone w odpowiednim miejscu - TAK
3. Oferty zostały złożona na właściwym druku - TAK
Podsumowanie - oferty Stowarzvszeń "NEPSIS" w zadanie I i II spełniają wszystkie krYteria
oceny formalnej izostają dopuszczona do dalszej ocenv.

III. KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ
OCENA POZYTY\VNA - dla Stowarzyszenia "NEPSAIS" dla zadania I in,
l. Zgodność oferowanego zadania z zadaniami i priorytetowymi działaniami określonymi w
ogłoszeniu konkursu ofert. SPEŁNIA WYMOGI
2. Jakość przygotowania projektu: zrozumiały, przejrzysty ikompletny opis działań, realistyczny
i efektywny budżet, dobrze przemyślany i przekonujący plan działania, realne i mierzalne



produkty, rezultaty i spodziewane efekty (efektywność projektu tzn. określenie stosunku
uzyskanego efektu do nakładu środków iwkładu pracy). SPEŁNIA WYMOGI
3. Doświadczenie w realizacji podobnych zadań. TAK POSIADA
4. Dotychczasowa współpraca organizacji z Gminą Praszka. BARDZO DOBRA
5. Budżet zadania i rzetelność przedłożonego plany rzeczowo finansowego oraz zasadność
wydatkowania środków. PRAWIDŁOWA
6. Posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe. WYSTARCZAJACE
7. Cel, rodzaj działań podejmowanych przy realizacji zadania oraz ilość osób korzystających z
jego efektów. WYSTARCZAJACE
Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem z realizacji zadania w 2016, 2017 i częściowe 2018
rok, stowarzyszenie "NEPSIS" prawidłowo realizowało zaplanowane zadania z zakresu
Prowadzenia Punktu Konsultacyjnego dla rodzin z problemem alkoholowym oraz Klubu
Abstynenta.

IV. UWAGI KOMISJI
Komisja po zapoznaniu się ze złożonymi materiałami stwierdza, że oferta Stowarzyszenia
Inicjatywa Wobec Zagrożeń "NEPSIS" gwarantuje pełną realizację powierzonych zadań
I i II, gdyż już wcześniej prowadziło tego typu działania.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Praszki o podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem
Inicjatywa Wobec Zagrożeń "NEPSIS".

V. ROZSTRZYGNIĘCIE:
Komisja postanowiła pozytywnie zaopiniować przyznanie dotacji z Budżetu Gminy Praszka na
realizację zadali I i II w wysokości 32.000,00 zł. (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych) dla
Stowarzyszenia "NEPSIS".
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