. BURMISTRZ MlASTA
~~OWTDWon JdA.WWlM;;lU

woj .mazowieckie

w sprawie:

Zarz~dzenie NR

9212011

e\lrm'.~Mla~"o~,~~ Ma~owi,c*iego

zdnla,19,maja 2011 r.·

ogfoSzenla r otwaJ1egQk~U$I~naJ~.li%aq.%ac;ta(l publ~chw.zakresle ochrony
zdrowla - programy~I%droWotnejW Nowym Dworze Mazowieckirn w 2011 r.

Na podstawie art 4 !.Jsl1. pk\. 32.Bft. Hust2.i art. 13 i.lStaWVr1; cjnia24 ,kwi8V\i8 2003 roku
o dziatalnoSci pC)tytkupublicVrElgefo ~tarlscie (Oz. U. ·t 2010,rpJicunr 234poz.1536 z pOtn.
zm.)oraz §6UetWntfy .t)tr LVlt/~10RlldyMielskiejw NQwyrn~.m~im z dnia 12
Iistopada 2010.· roku 'II sprawie ProgrJt"pI(WsP6fpnicyMl~ NQWy QW<lrMazoWiecki z Organf%aejami
pozarzapowymi Iinnymi PodmioJami na:'Rok2011 za~ams.;c6 na$t~puje:
§1
1. Oglasza si~ I otwarty konkul'$ ofertna reaUz~ zedan pubtieznyon w w zakresie ochrony zdrowia
- programy profilaktyki zdrowotnejw~owYmt>worzeMazowiecklm w 2011 r. .
2. Zadania, 0 kt6rych mowawlJ$l. 1, ~CZEl~ w ~akresie ~da(r publicznyeh wskazanyeh w § 7
i § 8 Prograrnu WspOfpracy Miasta NOwy OW6r Mazowiecklz Org~mlzaCjarnl PozarzEldowymi oraz
Innymi PocImiotaml narok 2011.
3. Trest ogloszenia 0 otwartym konkursie ofert stanowi zalC\.eznik do niniejszego zarzC\.dzenia.
§2
Zleca sit realiZaej~ zadafl publleznych Wymienionyeh w § 1 ust 1 w formie wspierania z udzieleniem
dotaeji, kt6re nie b~dl\ pokrywac pelnych koszt6wrealizaeji zadania.
§3
Ogloszenie 0 konkursie publikuje si~ poprzez jego z$mieszezenie:
1) w Biuletynielnformacji Publicznej,
..
2) na tablicy ogtosze~ w siedzibie Urz~ Mlasta, Nowy DYi6r Mazowieeki
3) na stronie intemetowej Miasta Nowy Dw6r Mazowiecki,
§4
Traei moe zarzC\.dZenle nr 8212011 Burmistrz8 Miasta N()wy Dw6r Mazowieeki z dnia 11 maja 2011
roku.
' .

§5
Zarzetdzenie wehodzi w zyeie z dniem podpisania.

NacteinJ.A wydzialu Kancelaria. Radc6w Prawnych
S rawStlllecznvch

• ~"_L_:~~ 7 W1>ltanskU.I:•.W Pultutku

Zalacznik
do ~dzenianr 92/2011

.Mlaata,NowyQW6r Mazowieeki
z dnia 19 maja 2011

OGlOSZENIE
Burmistrz Nowego Oworu M~kiegoogtasz. I otwarty konkurs ofertna realizacj~ zadan
pubUcznych wzakre$ie ochrony z'd~'''' programyprofilaktyki· zdrowotnej w Nowym Dworze
Mazowieckim w 2011 r. oraz zapr8Sza do skhldanla ofert.
"

Zlecenie realizacji z~ publicznyehilesUu>i w formie ich wspierania wraz z udzleleniemdotacji na
dofina~owanle reaUzacji zadafl.

I.

RodzaJ zadania 1;w.runklreaUucjllwfySOk*6rodk6w pUb~yOh, kt6l'eMiasto Nowy
Dw6r Mazowlecf(1 maz8mlar przeznaczyt na reall%acj, teea zadanta (wg klasyfikacJI
bud:l:etoweJ: dzlat 851·rozdzlat 85149).

Zadania wraz z wysokoscl_ srodk6w pUblicznych przeznaczonych na ich reaUzacj,.
L.P.

1.

2
3

4

5

Rodzajzadania

i
aktywizacja
spoteczna
os6b
In~egracja
niepemosprawnych i ich rodzin,
aktvwizacja spoteczna os6b starszvch,
profilaktyka chor6b cUkrzycy, chor6b nowotworowych,
chor6b naczyniowo - sercowych,
edukacja mieszkaflc6w w szczeg6lno~ci dzieci i
mfodziezy w zakresie zasad zdrowego trybu Zycia i
zdrowego odzywiania, dziafania na rzecz zwi~kszenia
aktywnosci fizycznej mieszkanc6w
edukacia w zakresie szkodJiwoSci palenia tvtoniu.

Przewidywana
wysokost
srodk6w
finansowych
planowanych na
reallzaeJ, zadanla
10 000 zt
10 000 zt
10 000 zt
6800 zt

5 000 zt

Wysokosc srodk6wfinansowych: 41 800 zt
II. lasady przyznawanla dotacJI
1. Post~powanie w sprawle przyznania dotac.ii odbywac si~ ~zie zgodnie z zasadami okre~lonymi
w ustawie zdnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dziatalno~i poZytku pubUcznego i 0 wolontariacie (Oz. U.
Nr z 2010 r. nr 234 poz. 1536 Z pOtn. zm.).
2. Dofinansowanie nie mote przekraczat80 % cafkowitych koszt6w realizacj~zadania.
3. DotaejemOQCt otrzymat podmioty wskazane wart. 3 pkt 2 ustawy 13 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku 0 dzialalno~ci potytku pUblicznego io wolontariacie(Oz. U. z 2010 roku nr 234 poz.
1536 z pOtn. zm.)
.
. .
.
4. Srodki pochodz~ z dotacji nle mog, byt wykorzystanena:.wydatki inwestycyjne (w tym zakup
sprz~tu powytej kwoty 3,5 tys. zJ). zakup gruntOw, dziatalnost gospodarcz~ oraz dziatalnoM
polityczn", i religiJn~.
5. W przypadku, gdy surna wnloskowanych dofinansowan, wynikaj~ ze zJotonych ofert,
przekracza wysokoscirodk6w przeznaezonych. na reaUzaej, zania. organizator konkursu
zastrzega sobie motliwo&6 zmniej$Z8nia wielko~i przyznanego dofinansowania.
III. Termln reallzacJt zadanla
Zsdanie musi byt zrea1izowane w terminie do 31 grudnia 2011 roku

IV. Werunk' reallzaclludanla

1.~dJ:lniQ ~wa~WafoteU!M~~bye~atiz()~ne W$po.tnieprz~w\~cejnitjeden podmiot, jeieli
oterta "ti*l~na~ ••·Wtaktm. PJ%YpadJ<u W$z)'$tj<iePQCimioty· odpowtadal~ w r6wnym

. slopniUia reati~,q.~. . . • . .' > ' ".
.'
.
".
.
'.
.'
2. Podmiol, .~~ ·~ie;. ~O~·~ dos~nia;~F>is6w prawa, w$Zczeg6lnosci
. ~C)~'~hOSobtJWych OJW us~ Ptawo.ta1n6wiefl publicznycAOraz ustawy 0
finanaach

.

p~V~"

.

".

V. T.rmln.• VI~.~
1t
.•
. , ; '.
.'
.
1.... Ofert)'·naJ~.~~l\ie I'\8drukach j ~;~~~.~nik nr 1 do .

rozpo~~_Mmi$~\p';acy t ~l~el%(jn,,"l~ '9~nia201Qi rok~w . , , . . . wzoru
oferty l.ram. . . . ;.~(\I.·;umow,ct~tl. realtpcJ. ~...lapubllcl:nego oraz wzoru
sprawozdaR~ZWYk~n"~,"(D%. lJ.2pU 1\ Nr$, P9Z.25)~
.' '..

2. Ofert)'. na~~a¢'wlJ~ Miejskm'W'NOwymDWO~eMazowieckimprzy ul
Zakroczymsldej 30d9dnia 10~· 20:11 roku go gqQt; :j5:00(decyduje data wptywu) lub
p~syla¢n8 adres~~Mi8. "NOW)' Ow6r MazowieCki. 05--fOONowy0w6rMazowiecki

(decyouje data wptywu do 'kancelariO

Qferta. kM!J wpJynl.pg \!\Y. tennlftt,t.nle.\lfdzi' obietI PfOC"u[I konkmm.
3. Ofert)' nafely sktada¢ w zamkniflteJ kopercie. w miejscu iczasle okre$\Qnym wogloszeniu.
Koperta powirmaby¢ opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiOtuora% nazwy zadania
okretlonegowogtoszeniu okonkursle.
4. Przed ztoteniem ofefty pracownicy' WydziahJ Spraw Spotecznych .Urz~du Miejskiego w Nowym
Dworze Mazowieckim mag, udZielatstosownych wyjaAniefl i odpowiedzi na pylania oferenta,
dotycutcych zadan konkursowych oraz wymog6w formalnych (te. 022 775 22 22 wew. 352. 356)

VI. Wymagana dokumeDtacJa

we:

Dokumen\yQ2dstawo
1. PrawicHowo wypehliony formularz oferty podpisany prze~ osoby upowSZnione do sktadania
o$wiadczeft wou. zgodnie z wyci¥en1 z K-rajowego Rejestru SCldowego Jub zgodnie z innym
dokumentem potwierdzajClQYm statusprawny podmiotu i umocowanie os6b go reprezentujClcych.

Pouc,tnJ,:
1. Ofertf/ orsz zahf~iki nalety skl8(}S~ wjednym egzemplsnu.
2.
3.
4.

Wszystkle pols oferty mUWl zosta~ czytelnie wYpelniorJe. W pols, kt6re nie odnoszlt sifj do oferenta,
ns/ety wplsa~ .nJedoty¢zy·.
W dokumencle rrIe wdnodokonywa~ $lcrellell Jpoprawek,poz,a.· wyrainie wSkazanymi rubrykami.
W pnypadku opcji .nlepotTZebne skre~~~ nalety dokonae wlfikJwego wyboru.

2. Aktualny qdpfs z rej.eetnJ.. (np. KRS) lubodpowiednio wyci~u z ewidencji tub inne dokumenty
potwierd:zaiClce$tatus prawny.podmiotu I umocowanie os6b go reprezentujClcych.

3.Statut organiZacJI .
PouClenie:.·
1.
2.
3.

4.

.'

Ofertf/, wszystkfe OSWi~"';a i Jnnedokumenty zahfczbne dQ ofetty mUSZ4 PodDisVWAA osobv uprawnione
do "Pl!Ztntowanii daritggDOdmiQlylSJ.da(lania ~CZftflWoJi w itROitt/ienju.
W przypadklJ. wystaWieniaprze'l- Ww.·oSollY upowa:tnJan do podpisywan/a dolcument6w (Iub okre~/onych
rodzsjOw dolcurrrentOwJ, ~mu8Zt( by~ dolEfCZone do oferty.
.
Podplsymusz4·b~ zIo1one pelnymlmleniem i nazwis/dem (czytelnle) z zaznacz8lliem pelnionej funkcji.
W pnypsdkugdy'ofertI_~'a przez wirlcej nit jeden podmlot, katdy z podmiot6w zobowiltzany jest
do z~c"';a kompletu dokume.nt6W.

Zlotenie 0fedY qje IMtrQWnoznMzn.z UpewD'enlem pfZYZ!!ania. dOtacli lub przyznaniem

dotacU wogektvnelWUOJsotcI.

Dokumentv sktadane wQGYoaqkuolrzVIDania dotaqji
Oferent zobo~any jest w.wmif1ie do 14 dnl od daty otrzymania. Odpracownika wydziafu.
informacji 0 przyznaniu dotacji, doslarczye niez~ne dokurnenty potrzebne do podpisania
umowy. wtym:
- o$wiad~enieo przy~ciu~tmept'Zyj~Ciu dotacji,
- zaktualilcowsnyharmonogram Il«>sztorys realizacji Bdania stanowi~ zafa.czniki do umowy.
w przy~dku gdykwotadofinansowania jest mnlejsza od wnioskowanej:

l

'I

VII~ TenntnltJyb'NYboruoferty,

""",

,""",, " "

" " , , ' , ""

,

"1.0twarcia kopert z, '~',.' konk~wymi "oraZ"',,dokonanis' ~nytorrnalnej zfoZonych ofert.
zgodnie, z wym.~r~ymLw:,:.dziale VI niniej~go' Ogfoszenia, dokona komisja
,konkur&OWf~na~8l~ __•. ,.,
,"",," """" ,.
'
2. Oferty, ktOrente~Wymog6W~Ych,nktbtdA:~tejtOZpatrywa~; , """
'
3. Opinii.,.rytotyctriej, ~dl«ert, w opal;CiuC)prZepisy"J.lS~Z dnia24 kwietnia 2003 r.
o dziflfalnc)$ci~UPUbllcZneQo i owolontaraete(Dt; 'U.Nr ,I: 2010rokunr234poz.
1S36z pi)ti:!.zrri;) ,onJZ 1(ryteri~ podanewtretcf niniej~ego ogIoszenla, dokona komlsja
konk~.'
,.
""
,,' "'", .' '. "'\", ' ; ,
"
",
4. Po anatiZle%lOtOl'\Ych ofert 'komisja'I«>n~':Paedfoty rek~ndecje CO do Wyboruofert
Burmtstt:zowi~taVI formiepro~,Z'~Z,nial«)rnisjikonkW'$OWej. ",'" , , '
5. 'RQzsnygni§ciakonkuf,SlIofert ctqkorl.,aurmtstrz'Mj~ta,w drodze' z't'.%"'riia, nle p6tnlej nit w
terminie:fO dill odtertnlnu zakonezlnia'sldadanlaofert "" "'",
' " ' , , ,,' '"
6. Wyniki otwBrtegokonkursu ofert'Z:Ostanit.podari.do~$ciPQblteznej(VI Siuletynie
Informacji Pubticznej. na tablicyoglosZenUrzfldU~ieQ()"V:-Nqwym DworzeMazowieckim oraz
na stronie Intemetowej Urz~ Miejskiego 'A(Nowym Dwo~.azowieckim.
7. SrOdki'flnansowe zostani\ rozdzielOne 'pom~zy podrntotY uprawnlone, ktOrych oferty ~di\
wy'onione w drOdze konkursu.M()Zftwe jest dofinansowanie' wiQCej niz jednej oferty·
dofinansowanie jednej oferty lub niedofmansowywanie zadnej Z ofert"
,
8. Od rozstrzygniQCia w sprawiewyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosujesiQ trybu
odwolawczego.
9. lal'Zi\dzenieBurmistr'%a MiestaNowy DwOr Mazowiecki jest podstawi\ do zawarcia pisemnej
umowy z podmiolem, ktOregooferta zostata wybrana.
10. Kazdy moze zi\dac uzasadnienia wyboru IUb Odrzucenia oferty.
Burmistrz Nowego DWOry MSQwiecJsiego ustrzega SQbie pcawe odstaRienia Od rozstrzygniecia.
w cze$Ci lub w calo$cl. otwarteslokonkur§u ofert bez oodenia Rrzyczyn,-.

Viti. Kryterla wyboruofert
1. Kryteria formalne:
.

2.

1) 6cena, czy pOdmiOt. skfadaj~ ofert~jest uprawniony do jej zlozenia na podstawie art. 3
ustawy 0 dzialalnoSci potytku publicznegc> i 0 wolontariElCie.
2) acena terminowo$cizloZenia ofertyzgQdnie z qzialem V pkt 2 ogloszenia,
3) ocena kompletnotcl uHi\CZonej c:fokumentacji, 0 ktOrejmowa w dziale VI ogloszenia.
Krvteria rnerytorygne:
.
.
1) acena, czy cele. statutowe. podmiotu Si\ zbiezne z zadaniem okre$lonym w niniejszym
og'oszenlu.
2) ocena, czy zadaniejest adresowane domieszkaflcOw Nowego Dworu Mazowieckiego.
3) acena zgodnO$cl ZfQ~onej oferty z ~iem okresJonym w niniejszym ogIoszeniu, lj. czy:
pJanowane zadanie jest moZliwe do zrealizowania w terminie okre$lonym niniejszym
ogIoszeniem oraz przydatn&i.atr'akcyjne dla beneficjentOw;
kalkulacja kosztOw, realizacji zadania jest adekwatna do harmonogramu (zakresu
rzeczowego) zedania;
zadeklarowany zasts' udziaf finansowych $rodk6w wfasnych;
4) ocena podmiotuw zakresiejego daswiadczenia w realizacji podobnych zadar'l b,di\cych
przedmiotem oferty.

IX.lnttrmfCla. tktWtl mowa w art. 13_.1 gist 7 " " ' 0 .....noici poUtku publicznego
i 0 WoJonta(lACtt. ozrealizowanychprzez. eUrinistrz8~.DW()ru Mazowieckiego w roku

og'oszenia otwartego konkursuofert i w.foku llORrr;ednim~artiaehpUblicznych tego samego rodzaju
i zwiClZanych z nim! kosztami. zeszczeg6'nyniuwzg~nieniem wysokosci dotacji przekazanych
organizacjom pozarzi\d'owym i podmiotoFn. 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3.

2010
35500

2011

o

Wli)tjl~RZA

Naczelnik \iV¥C1.~.lQ..lU
Spraw P~lecJD)lch

