ZARZĄDZENIE NR 163/19
BURMISTRZA DUKLI
z dnia 3 grudnia 2019 r.
ww sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania pn. "Dowóz dzieci
niepełnosprawnych z terenu Gminy Dukla do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
w Krośnie" w roku 2020
Na podstawie art. art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zmianami) oraz uchwały Nr
XIX/111/19 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia „Programu
współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020", Burmistrz Dukli
zarządza, co następuje:
§ 1. Ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych
z terenu Gminy Dukla do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie” w roku 2020.
§ 2. Ogłoszenie o konkursie, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, zostaje zamieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dukli, na stronie internetowej Gminy Dukla oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dukli.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza Zastępcy Burmistrza Dukli.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Andrzej Bytnar
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Załącznik do zarządzenia Nr 163/19
Burmistrza Dukli
z dnia 3 grudnia 2019 r.
Konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn."Dowóz dziecka niepełnosprawnego
z terenu Gminy Dukla do Ośrodka Rehabilitacyjno- EdukacyjnoWychowawczego w Krośnie"
§ 1. Rodzaj zadania publicznego:
Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest realizacja zadania w zakresie dowozu dzieci
niepełnosprawnych z terenu Gminy Dukla do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
w Krośnie w terminie od 2 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
§ 2. Wysokość środków finasowych przeznaczonych na realizację zadania:
19 800,00 zł (dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych).
§ 3. Zasady przyznania dotacji:
1) w otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2) przyznanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez oferenta warunków i kryteriów okreslonych
w niniejszym ogłoszeniu,
3) podmiot ubiegajacy się o dotację składa ofertę na druku, którego wzór określa rozporządzenie
Przewodniczacego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie
wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów
sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057),
4) do oferty nalezy dołączyć aktualny wypis z rejestru bądź ewidencji, o ile nie jest dostepny w internetowej
wyszukiwarce podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centtralnej Ewidencji i Infoermacji
o Działalności Gospodatrczej (CEIDG).
§ 4. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Realizacja zadania obejmuje okres od 2 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
2. Warunki realizacji zadania:
1) dowóz dziecka z głębokim upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu
Gminy Dukla z miejsca zamieszkania dziecka - Łęki Dukielskie, do Ośrodka Rehabilitacyjno-EdukacyjnoWychowawczego w Krośnie i z powrotem, do miejsca zamieszkania w dniach, w których w Ośrodku
odbywają się zajęcia dla podopiecznych,
2) dowóz dziecka odbywać się musi środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób
niepełnosprawnych (wózków inwalidzkich), w czasie przewozu przewoźnik zobowiązany jest do
zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dzieckiem,
3) realizacja zadania ma odbywać się zgodnie z zawartą umową, zgodnie z obowiązującymi standardami
i przepisami oraz z najwyższą starannością.
§ 5. Termin składania ofert:
1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs na realizację zadania pn. "Dowóz
dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Dukla do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego
w Krośnie", w terminie do 27 grudnia 2019 roku, w Urzędzie Miejskim w Dukli, Trakt Węgierski 11, 38-450
Dukla, w pokoju nr 111, osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego
w Dukli).
§ 6. Tryb stosowany przy wyborze oferty
1. Dofinansowaniem zostanie objęta jedna oferta z najwyższą liczbą punktów, uzyskaną na podstawie Karty
Oceny Merytorycznej, przy czym oferta musi uzyskać minimum 50% punktów.
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2. Komisja Konkursowa sporządza listę ofert rekomendowanych i nierekomendowanych do otrzymania
dotacji.
3. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Burmistrz Dukli w terminie do 7 dni od
otrzymania listy ofert rekomendowanych i nierekomendowanych do otrzymania dotacji.
4. Od decyzji Burmistrza Dukli w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych, nie przysługuje
odwołanie.
5. Informację o rozstrzygnięciu konkursu ofert zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Dukla
www.dukla.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dukli i na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Dukli.
§ 7. Kryteria stosowane przy wyborze oferty:
1. Kryteria formalne - określone szczegółowo w karcie oceny:
1) do udziału w konkursie dopuszczane zostaną podmioty określone w art. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, które wykonują zadania z zakresu pomocy społecznej,
2) oferta zostanie złożona w terminie określonym w ogłoszeniu,
3) oferta zostanie złożona na właściwym formularzu.
2. Kryteria merytoryczne-określone szczegółowo w karcie oceny merytorycznej:
1) doświadczenie podmiotu,
2) zasoby kadrowe,
3) zasoby rzeczowe,
4) koszty realizacji zadania,
5) jakość oferty.
§ 8.

Komisja Konkursowa:

1. Złożone oferty będą weryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję
Konkursową powołaną przez Burmistrza Dukli w drodze odrębnego zarządzenia.
2. W skład Komisji Konkursowej mogą wejść osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie,
z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje, które biorą udział w konkursie.
3. Do 13 grudnia 2019 roku organizacje, o których mowa ust. 2, mogą wskazać osoby do Komisji
Konkursowej.
§ 9. Termin dokonania wyboru oferty
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 dni licząć od dnia otrzymania przez Burmistrza Dukli
listy ofert rekomendowanych i nierekomendowanych do otrzymania dotacji.
2. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej
Gminy Dukla, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dukli i na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Dukli.
§ 10. Informacja o zrealizowanym przez Gminę Dukla zadaniach dotyczących dowozu dziecka
niepełnosprawnego do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Krośnie w roku
2018 i 2019:
1) w 2018 roku na realizację zadania dowozu dziecka niepełnosprawnego do Ośrodka RehabilitacyjnoEdukacyjno-Wychowawczego w Krośnie przeznaczono kwotę 9 400, 00zł ( dziewięć tysięcy czterysta
złotych),
2) w 2019 roku na realizację zadania dowozu dziecka niepełnosprawnego do Ośrodka RehabilitacyjnoEdukacyjno-Wychowawczego w Krośnie przeznaczono kwotę 9 500,00 zł ( dziewięć tysiecy pięćset
złotych).
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