
Wójt Gminy Roźwienica 
ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadania  Gminy pn  „  Dowóz  dzieci niepełnosprawnych
do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego

w Jarosławiu. „

 
Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określanych w art.4 ust. 1 punk.11 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2009 r. 
Nr 96,poz.873,  z  późn.  zm. /
  

I. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania.
Na realizację tego działania przeznacza się kwotę 30.385,00 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji :
Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi  na podstawie zawartej umowy z 
podmiotem, którego oferta zostanie brana w konkursie na zasadach określonych w ustawie o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r ,Nr 96, poz 873,z późn. 
zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. 
,Nr.249, poz 2104, z późn. zm.) 

III. Terminy i warunki realizacji zadania.
1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia 01.01.2010 r.  do dnia 31 grudnia 2010 r.
2. Warunki realizacji zadania:
a) dowóz dzieci z głębokim, znacznym, umiarkowanym upośledzeniem umysłowym ze     
     sprzężonymi niepełnosprawnościami z terenu Gminy Roźwienica z miejsca   
     zamieszkania dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczgo w  
     Jarosławiu i z powrotem do miejsca zamieszkania.
b) dowóz dzieci odbywać się może środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób 
     niepełnosprawnych (wózków inwalidzkich)  
c) w czasie przewozu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej i 
     wykwalifikowanej opieki nad dziećmi.

IV. Termin składania ofert
Termin składania ofert upływa z dniem 28 grudnia 2009 r. do godz. 15:00.
Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy w Roźwienicy, 37-565 Roźwienica 1 .
Ofertę składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie  
Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 grudnia 2005r. / Dz. U. z 2005r 
Nr 264, poz. 2207 /  
 Oferta konkursowa powinna spełniać wymogi art.14. ustawy  o pożytku publicznym  i o 
wolontariacie.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie   z oznaczeniem nazwy zadania  i adresem 
zwrotnym oferenta.       

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu  wyboru ofert:
1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.12.2009r. o godz 10:00 w Urzędzie Gminy Roźwienica
2.Oceny ofert dokonuje  komisja   powołana przez   Wójta Gminy Roźwienica.          
3.Oferty  będą ocenione   na podstawie  następujących   kryteriów:
   Kryteria  oceny :                                                                                        Ilość punktów
  1. spełnienie  wymogów formalnych                                                                    0-10
  2. wartość  merytoryczna  projektu                                                                       0-10
  3. koszty realizacji zadania  oraz efekty  projektu                                                0 -80
  Zasady powyższe  mają  zastosowanie  także w przypadku, gdy w konkursie  zostanie      
  złożona tylko jedna oferta . 

 
  



 VI. Informacja o zrealizowanych    w roku ogłoszenia  konkursu  i roku poprzednim 
       zadań publicznych  tego samego rodzaju i związanych   z  nimi  kosztami , w tym
        wysokość udzielonych dotacji. W roku ogłoszenia konkursu i w roku  poprzednim, 
        2008  na  realizację zadania pn. „ Dowóz dzieci  niepełnosprawnych  z terenu Gminy
        Roźwienica  do  Ośrodka  Rehabilitacyjno- Edukacyjno – Wychowawczego 
        w Jarosławiu”  wydatkowano kwotę 43.175, 00 złotych.

            VII .Postanowienia końcowe.
1. Szczegółowe   ustalenia  dotyczące wysokości  i sposobu przekazywania dotacji

oraz tryb i termin  rozliczenia   dotacji na powierzenie realizacji zadania 
publicznego zostaną określone  w umowie zawartej  z oferentem lub oferentami
wyłonionymi w wyniku  postępowania  konkursowego.

2.  O rozstrzygnięciu  konkursu oferenci  zostaną powiadomieni pisemnie.
.


