Ogłoszenie o konkursie

Wójt Gminy Pacanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację  zadania publicznego Gminy w zakresie  Gminnego Programu Profilaktyki   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Programu Współpracy  Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  w roku 2007  § 3  p. 2 i 3 pod nazwą „zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży  oraz poprawa  warunków funkcjonowania świetlicy  środowiskowej  we wsi Kwasów”.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003r. z późniejszymi zmianami/ informuję o możliwości składania ofert na wspieranie realizacji zadania. 

1.Nazwa zadania. 
„Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz poprawa warunków funkcjonowania świetlicy środowiskowej we wsi Kwasów”.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych  na realizację tego zadania wynosić będzie
1350,00 złotych /jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych/.

3.Warunki przyznania dotacji :
-zapewnienie dzieciom i młodzieży bloku zajęć podczas  czasu wolnego od zajęć lekcyjnych
 poprzez organizowanie konkursów, zawodów wędkarskich   i sportowych  włączających je w
 życie społeczne,
-poprawę warunków funkcjonowania świetlicy środowiskowej tj. zakup biurek pod komputery
oraz  fotelików ,zapewnienie dzieciom dostępu do internetu,
-budowanie systemu wartości opartego  na poszanowaniu zdrowia, uwzględniając profilaktykę, wspieranie działań  edukacyjnych  przeciwdziałających patologiom,
-zadanie winno być realizowane przez organizację pozarządową  w rozumieniu ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

4.Termin realizacji zadania : w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy .

5.Warunki realizacji zadania:
1.Zadanie realizowane będzie na podstawie umowy zawartej  z zachowaniem formy
pisemnej   według wzoru  określonego  Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia  4 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia ramowego wzoru  umowy  o realizację zadania.
2. Przyznane środki finansowe zostaną przekazane jednorazowo   w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.
3.Po zakończeniu realizacji zadania, podmiot   przyjmujący zlecenie zobowiązany jest do
przedstawienia całościowego sprawozdania merytorycznego  i finansowego   z wykonania zadania zgodnego z określonym  wzorem.

6.Sposób przygotowania oferty:
-Oferta konkursowa winna być sporządzona na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozp.    Ministra Gospodarki, 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 / Dz. U. z 2005r. nr 264, poz. 2207/
-Oferta musi obejmować zadanie zgodnie z ogłoszonym konkursem.
-Do oferty należy dołączyć: 
a) aktualny odpis z rejestru /ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia/,
            b)potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię statutu Organizacji,
c)harmonogram wydatków

7.Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty spełniającej niżej określone wymagania   formalne:
-Oferta winna być sporządzona wg wzoru określonego w w/w załączniku nr 1 i podpisana przez            osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, pod rygorem jej odrzucenia. Oświadczenie woli powinno być potwierdzone pieczęcią oferenta.
-Ofertę należy sporządzić z dużą starannością poprzez dokładne wypełnienie wszystkich rubryk pismem maszynowym lub komputerowym.
-Oferta powinna zawierać spis załączników. - Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być datowane i parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty.
-Poszczególne strony oferty winny być ponumerowane i zaparafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę.
-Przedstawione załączniki muszą być potwierdzone za zgodności z oryginałem.
-Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
-Oferty nieczytelne, niekompletne lub niespełniające wymagań formalnych zostaną odrzucone. Szczegółowe warunki konkursu oferty oraz formularze ofertowe można otrzymać w Urzędzie Gminy Pacanów w pokój Nr 5, parter, w godz. 7.15 - 15.15. oraz dostępne są na stronie internetowej  http://www.bip.gminy.com.pl/pacanow/

7.Termin i miejsce składania ofert: Oferty na realizację wymienionych zadań należy składać w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem „Oferta na realizację zadania publicznego w zakresie  Programu Współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi podmiotami  prowadzącymi     działalność pożytku publicznego w roku 2007 pod nazwą „ Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży  oraz poprawa warunków  funkcjonowania świetlicy  środowiskowej we wsi Kwasów”  osobiście, za potwierdzeniem odbioru w Sekretariacie Urzędu Gminy w pokoju nr 17 w terminie do dnia 20 października  2007 roku.

8.Termin rozstrzygnięcia ofert.
1)Wyboru oferty dokona Komisja Konkursowa w składzie określonym zarządzeniem Wójta w ciągu 5 dni od dnia zakończenia składania ofert.
W przypadku, gdy Komisja nie zdoła dokonać wyboru oferty podczas jednego posiedzenia przewodniczący Komisji może postanowić o jego kontynuowaniu w innym terminie, który podaje do wiadomości obecnych.. 
2)Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń UG Pacanów ul. Radziwiłłówka 2, oraz na stronie internetowej  http://www.bip.gminy.com.pl/pacanow/
3)Ogłaszający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny
5)Złożenie oferty konkursowej nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji.
6)Od decyzji Wójta w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
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