
OGŁOSZENIE  WÓJTA GMINY LĄDEK

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  (Dz.  U.  z  2003r.  Nr  96  poz.  873  ze  zm.)  oraz 
Rozporządzenia Ministra  Pracy i  Polityki Społecznej  z  dnia  27 grudnia 2005r.  w sprawie 
wzoru  oferty  realizacji  zadania  publicznego,  ramowej  umowy  o  wykonanie  zadania 
publicznego i sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005r. Nr 264, poz. 2207), w 
związku z 
Uchwałą Nr XIV/69/07 Rady Gminy Lądek z dnia 06 grudnia 2007r. w sprawie Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok i Uchwałą 
Nr XIX/89/08 Rady Gminy Lądek z dnia 17 kwietnia 2008r. w sprawie przyjęcia  Programu 
współpracy Gminy Lądek z organizacjami pozarządowymi na 2008r.

Wójt Gminy Lądek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z 
dziedziny profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych
w formie wspierania zadania

I. Rodzaje zadań:

Lp. Nazwa zadania
Planowana 

kwota
na 2008r.

1. Organizacja imprez przedświątecznych 
połączonych z oddziaływaniem 
profilaktycznym na dzieci i młodzież z rodzin 
z problemem uzależnień i przemocy w 
rodzinie.

     6.000,00,-

II. Warunki składania ofert:
1. W  konkursie  mogą  brać  udział  podmioty  określone  w  art.  11  ust  3  ustawy  o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873).
2. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane.
3. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
4. Kwota  przyznanej  dotacji  może  być  niższa  od  określonej  w  ofercie.  W  takim 

przypadku podmiot zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu  zadania.
5. Złożone oferty rozpatrywane są pod względem formalnym i merytorycznym. Decyzję 

o powołaniu komisji konkursowej, wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt 
Gminy Lądek.

6. Brak jednego z wymaganych załączników powoduje odrzucenie oferty.
7. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
8. Wyniki otwartego konkursu zostaną ogłoszone do dnia 13.11.2008r. i dostępne będą na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

III. Termin i miejsce składania ofert;
1. Oferty  na  realizację  zadania  należy  składać  osobiście  lub  korespondencyjnie  w 

sekretariacie  Urzędu  Gminy  w  Lądku  na  wzorze,  który  stanowi  załącznik  do 
Rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  27  grudnia  2005r.  w 



sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowej umowy o wykonanie 
zadania publicznego i sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz. U. z 2005r. Nr 
264, poz. 2207/.   Ofertę należy składać w zaklejonej i opieczętowanej kopercie 
podając nazwę zadania, z dopiskiem „Konkurs Ofert” w terminie 30 dni od daty 
ukazania się ogłoszenia (decyduje data wpływu).

2. Ostateczny termin składania oferty upływa  06.11.2008r.
3. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem.

      4.  Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy 
           do 31 grudnia 2008 roku.

IV. Zawartość oferty podmiotu;
        Ofertę należy sporządzić na  formularzu według wzoru stanowiącego załącznik do 
        Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w 
        sprawie wzoru oferty  realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
        o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania 
        ( Dz. U. z 2005r. Nr 264 poz.2207 ) określając:
        1. szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis
            planowanego działania,
        2. termin i miejsce realizacji zadania,
        3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania z określeniem liczby 
            uczestników,
        4.informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych – wskazujących na   
           możliwość wykonania zadania, 
        5. informacją o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych na 
            realizację zadania,
        6. informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie,
            którego dotyczy zadanie,
        7. inne informacje wymagane zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert.

V. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert;
1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, w których wkład własny podmiotu w realizację 

zadania wynosi min. 10 % kosztów całkowitych. ( wkład poza finansowy może być 
przeliczony jako  wkład  finansowy i  wykazany jako środki  finansowe własne przy 
realizacji zadania ).

2. Oferty  złożone  na  niewłaściwych  drukach,  niekompletne  lub  złożone  po  terminie 
zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

3. Przy wyborze ofert pod uwagę brane będą następujące kryteria:
- zgodność merytoryczna oferty z celami statutowymi podmiotu,
- zasoby materialne i kadrowe oferenta zapewniające prawidłową realizację zadania,
- kompletność oferty,
- adekwatność programu w odniesieniu do potrzeb grupy docelowej,
- adekwatność kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego 
  zadania,
- rekomendacje,
- rzetelne i terminowe wykonywanie innych zadań zleconych,
- dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań,
- możliwości organizacyjne, materialne i kadrowe niezbędne do realizacji zadania,
- kwalifikacje i kompetencje osób realizujących projekt,



VI. Wymagane dokumenty. 
1. Wypełniony wniosek oferty konkursowej (zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy 

i  Polityki  Społecznej  z  dnia  27  grudnia  2005r.  w  sprawie  wzoru  oferty  realizacji 
zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i 
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania) wraz z wykazem ponumerowanych 
załączników.

2. Statut organizacji.
3. Aktualny wyciąg z rejestru.
4. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działania podmiotu za ubiegły rok.
5. Kserokopie kwalifikacji kadry realizującej zadanie.
6. Oświadczenie o braku zobowiązań wobec Skarbu Państwa.
7. Deklarację o zamiarze osiągnięcia lub nie osiągnięcia zysku przy realizacji zadania.
8. Konspekt programu profilaktycznego z podziałem tematycznym i godzinowym.

VII. Postanowienia końcowe.
      1.  Wszystkie oferty złożone do konkursu wraz z dokumentacją pozostaną w aktach 

      Urzędu Gminy w Lądku i nie będą odsyłane oferentowi.
      2.   Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania    
           regulować będzie umowa pomiędzy Wójtem Gminy Lądek a oferentem zawarta na   
           realizację zadania w terminie 30 dni od ogłoszenia  o wyborze oferty.

4. Wyjaśnień  w  sprawie  konkursu  udziela  Przewodnicząca  Gminnej  Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Lądku–Danuta Szpiler  tel 609 417 110

Lądek, dnia  06.10 2008r.
Wójt Gminy Lądek

/-/   Jerzy Kasznia


