OGŁOSZENIE
w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych
oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Działając na podstawie art. 4 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

powiatowym (Dz. l.J.2016 r. poz. 814) oraz art. 13 ust. l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395), Zarząd
Powiatu Pruszkowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych.

1. Rodzaj zadania

Dofinansowana będzie realizacja zadania o zasięgu powiatowym, przewidzianego
do realizacji w 2016 roku -- szkolenie asystentów osób niepełnosprawnych.
Celem zadania jest przygotowanie uczestników szkolenia do pracy z osobami
niepełnosprawnymi.

11.Wysokośćśrodków publicznych, które Powiat Pruszkowski przeznacza na realizację
zadania

Na realizację zadania Powiat Pruszkowski przeznacza 8000,00 zł (słownie: osiem tysięcy
złotych) do podziału między wyłonionych przez komigę konkursowa laureatów.

Uczestnicy konkursu są zobowiązani do aktualizacji oferty, jeśli kwota wnioskowanej

dotacji okazałabysię inna niż kwota dotacji przyznanejw wyniku wyboru oferty
konkursowej.

111.Szczegółowe zasady przyznasvania dotacji

l
2.

Dotacja przyznawana jest w formie wsparcia finansowego.
Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

3.

Wymaganyjest wkład osobowy -- praca społeczna (członków) Oferenta, a także

4.

świadczenia wolontariuszy o wartości co najmniej 10 proc. wartości całego zadania.
W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane
z realizacją zadania.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

l
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Zadanie zostanie wykonane do dnia 27 listopada 2016 r.

Zleceniobiorca,realizując zadanie, zobowiązuje się do informowania o fakcie
współfinansowania realizacji zadania przez Powiat Pruszkowski w wydawanych przez
siebie publikacjach, materiałach informacŃnych, promocyjnych oraz na swold stronie
intemetowel i przez widoczną w miejscu realizacji zadania tablicę.

3

Składający ofertę powinien przedstawić:

1) kompletnie wypełnioną ofertę według wzoru określonego w załączniku nr l
do rozporządzeniaMinistra Pracy i Polityki Społecznejz dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowegowzoru umowy dotyczącychrealizadi zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdaniaz wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r.
Nr 6, poz. 25) zawierającą:
a) szczegółowy opis zadania publicznego proponowanego do realizacji, w tym
informację o liczbie osób z poszczególnych gmin Powiatu Pruszkowskiego,
biorących udział w szkoleniu,
b) termin i miejsce realizac;ji zadania,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem
wysokości dotaclji, która nie może przekroczyć 90 proc. kosztów całego zadania,
d) informację o posiadanych przez organizację zasobach kadrowych zapewniających
wykonanie zadania,
2) załączniki do oferty w postaci:
Wpis do
a) aktualnego dokumentu potwierdzającego wpis
do właściwą
właściwą ewidencji
działalności.
b) ewentualnych pełnomocnictw niezbędnych do reprezentowania podmiotu.

4 Wszystkie wymagane załączniki muszą być oryginałami lub kopiami poświadczonymi
za zgodność z oryginałem przez osobę upoważniona do składania oświadczeń woli.

M Termin składania ofert

l

Temtin składania ofert upływa z dniem 26 września 2016 r., o godz. l0.00.
Oferty należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Pmszkowie,
ul. Drzymały 30, w zamkniętej kopercie, na którą należy zamieścić dopisek: ,,Konkurs
z zakresu rehabilitacji zawodową i społecznej osób niepełnosprawnych"
3 Oferty złożone po terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane.
2.

VI. Termin i kryteria wyboru ofert

l
2.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi po upływie terminu na składanie ofert, do dnia
15 października 2016 r. i zostanieopublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na
tablicy ogłoszeń Starostwa oraz na stronie intemetowej Powiatu Pruszkowskiego.
Rozpatrywane pod względem merytorycznym będą jedynie oferty spełniające wszystkie
wymagane kryteria formalne. Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności
i prawidłowości oferty, zgodnie z wymaganiami podanymi w ogłoszeniu. Kosztorys

przedstawionyw ofercie musi być skonstruowanyprawidłowo, w sposóbprzejrzysty,
umożliwiający prawidłowe odczytanie.
3 Stosowane będą następujące kryteria ocen:

1) możliwość realizacji zadaniapublicznego przez oferenta;
2) koszty realizacji zadania;
3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których
będzie realizowane zadanie;
środków otrzymanych
4) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia środków
w przeszłości w drodze otwartego konkursu ofert;
5) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu;
6) atrakcyjność zadania;

7) dodatkowo premiowane będą oferty:
a) wspólne, złożone przez co najmnią dwa podmioty,
b) zakładające realizację zadania, którego odbiorcami będą mieszkańcy co najmniej
dwóch gmin Powiatu Pruszkowskiego,

c) zawierające zobowiązanie do przygotowania dokumentacji fotograficznej
z realizacji zadania przez oferenta oraz przekazanie jej wraz ze sprawozdaniem
z realizacji zadania,

d) zawierające zobowiązanie do nawiązania kontaktu z mediami w celu
rozpropagowania realizacji
zadania oraz
do złożenia
o efektach tych działań w sprawozdaniu z realizaclji zadania,
e) złożone przez zleceniobiorców,

którzy

uiszczając

podatki

informacji

z realizacji

zadań,

pomnażalą pożytek podatkowy Powiatu Pruszkowskiego.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie
Zarząd Powiatu Pruszkowskiego informuje, że jest to drugi w 2016 r. konkurs z zakresu
rehabilitaclji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W dniu 12 maja 2016 r. Zarząd
Powiatu Pruszkowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert pod nazwą ,,Warsztaty
rehabilitacyjne". Komika konkursowa wyłoniła dwóch laureatów, którym została przyznana
dotacja:
Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych ,,Szlakiem Tęczy"
10 000.00 zł.

- Fundaclji,,LepszyStart" -- 2000,00zł.
W 2015 r. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego nie ogłosił żadnego konkursu na realizac:ję zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Przyznanie dofinansowania nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu Kodeksu
postępowania administracŃnego, od której służy odwołanie.
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