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NOWY DWOR MAZOWIECKI

Burmlstrza MIas. Nowy Dw6r Mazowieckl
z dnla 11maja201:1 r.

woj. mazowieckie

w sprawie:

ogIosZenia I otwartego konkursu ofert· na reaHzacJt 'za&m.' publit2nych .wZ8kresie ochrony
zdrowia - programy profilaktyki zdrowotnej w Nowym DlwrZe. MazoWieckimw2011 r.

Na podstawle art. 4 ust. 1 pkt 32, art. 11ust. 21 art. 13 ustaWy zdnia 24kwietnia2003 roku
o dziafalnotci poZytku publicznegQ i o'#iOfontariacie (D~. U.~2010 roku nr 234poz. 1536 z pOtn.
zm.) oraz § 6 UchwalyNr lVlt1S08l10 RadyMiejSkiejwNOWyI'nDwprzemazoWieCkim z dnia 12
Iistopada 2010 roku W sp"awie Programu Wsp{JlpracyMia. NOYiy QwOrMazoWiecki z Organizacjami
pozal'ZEldowymi itnnymiPOdmiot$minaRQkc~Ol1%~zam ~,ccM1a~puje:

1.

i.
~.

3.

."
. ' §1
.
'
.
OgJasza s~ lotwartykonkurs-ofert na reaUza~zadafl publiC2:nyehwwzakresie ochrony zdrowia
- programy profitaktyki zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim w2011r.
ladania, 0 ktOrychl1lOy/8 w ust. '1, mieszCZt\ sit w zakresie zadafl public%llychwskazanych w § 1
i § 8 Programu Wspotpracy Mi8ft~ Nowy Dw6r Mazowieckiz OrsaniZacjamlPczarzt\dowymi oraz
Innymt Podmiotami na rok 2011.' .
T~ ogloszenia ootwartym konkursie olert stanowi zablcZnik doniniejszegoza~nia.

§2
.'
Zleca si, realiza~ zadat'lpublicznych wymienionych w § 1 ust1.w fonnie wspieraniazudzieleniem
dotacji, kt6re nie ~pokryWa6 petnych k0szt6Yi reallzacji ,zQdania .

§3
Ogroszenie 0 konkursie publikuje si, poprzez jego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogtoszer'l w siedzibie UtzPJ Miasm Nowy Dw6r Mazowiecki
. 3) na stronie intemetowej MiastaNOW)' Ow6r Mazowiecki,
za~nie wchodzi

§4
w tycie z dniern podpisania.
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do~enia nr8212011

BURMISTRZ MIASTA

Miasta Nowy Dw6r Mazowiecki
z dnia 11 maja ~011

NOWY Dw6R MAzOWIECKI

woj. mazowieckie

OGt.OSZENIE
Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego ogmsza I otwarty kQnkurs ofert na realizacj~ zadar'l
publicznych w zakresie ochrony zdrowia - programy profllaktyJd zdrowotnej w Nowym Dworze
Mazowiecklm w 2011 r. oraz zaprasza do sktadania ofert.
Zlecenie realizacji zadaJ\ publicznychnas~i w formie ich wspleraniawraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie realizacji zadar'l.
I.'

Rodzaj zadanla I warunkl, reaflzacj',I wysoko6e 6roctk6w pUbRcznych, kt6re Mlasto Nowy
Dw6r Mazowleckl rna umiat prz.znaC%Y~ na te8'lzac~ ttgo, zactanla' (wg klaayflkaejl
bUdt8towej: dzlat 851 rozdz1.85149).

Zadania wraz z wysokoSclll srodk6w publlcznych przeznaczonych na Ich reallzacj,.
Rodzaj zadania

L.P.

Przewldywana
wysokosc

.rodk6w

1.

2
3
4

5

os6b
Integracja
i
aktywizacja
sp~na
niePetnosprawnych i ich rodzin,
aktvwizacia spoteczna os6b starszvch,
profilaktyka chor6bcukrzycy, chor6b nowotworowych,
chor6b naczyniowo ~ sercowych,
edukacja mieszkanc6w w szczeg61nosci dzieci i
mtodziezy w zakresie zasad zdrowego trybu Zycia i
zdrowego odtywiania, dziahlnia na rzecz ~kszenia
aktywnosci frzycznej mieszkanc6w

flnansowych
planowanych na
reallzacle zadanla
10000 zI

edukacja w zakresie szkodliwosci palenia tvtoniu.
Wysokosc srodk6w

10000 zI
10000 z'
6800 z'

5 000 z'

finansowych: 41800 zl

II. Zasady przyznawanla dotaejl
1. Post~powanie w sprawie przyznania dotacji odbywa¢ si~ b~zie zgodnie z zasadami okre$lonymi
w ustawie z dnia 24 kwletnia 2003 r. 0 dzlalalno$ci potytku pubticznego i 0 wolontariacie (Oz. U.
Nr z 2010 r.nT 234 poz. 1536 z pOtn. zm.).
2. Dofinansowanie nle moze przekracza¢ 80% ~owitychkoszt6w reallzacji zadania.
3. Dotacje mog~ otfZyma¢ podmlOty wskazane wart 3 pkt 2. ustawy 13 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku odzialalnoscl poZytku publicznego j 0 wolontariaeie (Dz.U. z 2010 roku nr 234 poz.
1536 z p6tn.$I.)
,
,
'
4. Srodkl pochodZ¥8 z dotac~ nl.,mog,.by6 wykofZyStane na: wydatkl inwestycyjne (w tym zakup
sprz~tu powyzej kwoty 3,5 tys.zl), zakUp'gruntOw, dtiafaJnp6¢~ oraz dziatalno$¢
polityczmt i retlgijni\.
"
5. W przypadku, ,gdy',sumaWtlioskowanYCh.dofinans~, wynikaji{C8 ze zIotonych ofert,
przekracza ~ci$C.,$rodk6w przeznaezon),(;h n$ reatlzacjQ~nia." organizator konkursu

zastrzega'sobie mO%ltWott ~nlawietko$Ci

przyzna~odofinariSowania.

III. Termln reallzacJl zadanla
Zadanle mUSt by¢zreallZQW8fle w terminie do 31 grudnia2011 roku
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1. ladanie zawarte W ofereiemote by¢ reailzowane wspOlnie p'rzez witcej nit jeden podmiot, jeteli
oferta zostala ztomna wsp6lnie.Wtakimprzypadku wszystkie podmioty odpowiadaj, w r6wnym
stopniu za realizacj, zadania.
. 2. Podmiot, realizuj,,-c zadanie. zobowiclZany jest do stosowania przepiSOw prawa. w szczeg61no$ci
ustawy 0 ochronie danychosooowych oraz ustawy Prewo zam6wietl publicznych oraz ustawy 0
finansach publicznych.
V. Termln I warunkt dladanla otert
1. Oferty naletysldada¢ wytttczniena drukach, kt6rych wz6r okre$fa~nlk nr 1 do
rozporutdzenia Mlnistra Pracy i POlitykiSpotecznejjZ.dnia 22 stYcznia 2010 roku w sprawie wzoru
oferty reallzacji zadania publianego. ramowego WZ<ml umowyo wykonanie zadania publicznego
i wzoru sprawozdania zwykonaniategozadania (Oz.V. 2010 r. Nr 28. po~.146).
2. Cferty naletysklada¢ w Urz~ie Miejskimw. Nowymt>worze Mazowieckim przy ul
Zakroczymskiej.30 do dnla23maja2011 roku gqgod%l·15;OQ«(l8cyduie data wpfywu) tub
przesyta¢naadres: Umtd Miasta Nowy Dw6r MazOWfeCki, .Os-,,100Newy0w6r Mazowiecki
..
(decyduje data wptywu do kancel$rii)

_Ie

Otelta. kt6ra wplyDieP2YQV' tenpinle. Die
obi. P!P9!l!Yt.1!9'1k1IA9wa:
3. Oferty nalety skladat w zamkn~tej kopercie. w miejscu laasie okre6fonym wogJoszeniu.
Koperta powlnna by¢ opisana z oznaczenlem nazwyi adresu podmfotu oraz nazwy zadania
okre$lonego w ogfoszeniu 0 konkursie.
.
4. przed z~eniem oferty pracownicy Wydziatu SprawSpotecznyeh Urz,du Miejskiego w Nowym
Dworze Mazowieckim mOQEl udzlela¢ stosownych wyjatnie{f i odpowiedzi ns·. pytariia oferenta,
dotycz,,-cych zadan konkursowych oraz wymog6w formalnych. (te. 022 775 2222wew. 352. 356)
VI. Wymagana dokumentacja
Dokumentv DOdftawow§:
1. Prewidtowo wypelniony fonnutarz of.rty podpisany przez osoby upowatnlone do skladania
o$wiadczen woll. tgodnie. zwycitUJiem ~. Krajowego R~fru St\dOWego lub zgodnie z innym
dokumentem potwjerdzaj~ _tus prawny podmlotu·j umocQWanle 0S0b go reprezentujElCych.

Poueunl,:
1.
2.

3.
4.

Ofert, oraz zalttcZniki nalety skladae wjednym egzemp/8Tzu.
Wszystkie pols oferly muszlt zostat czyteltJie wyp8lnione. W poIa, ktore aie odnoszft sit do ofel9nta.
nalety wplsac .,nie dotyczy".
W dokumencie niB woIno dokonywac skreSlell i poprawek.. poz8 wyraitJie wskazanymi rubrykami.
W przypadku opcji .niepotrzebne skre~·, nalety dokonac'Nlakiwego wyboru.

2. AktualDy odpls z rejestru (np. t<RS) lub odpowiednio wyci~u z ewidencji lub Inne dokumenty
potwierdzajct,e8 status prawny podmiotuiumocowanle oSOb 90 reprezentujtcych.

3. Statut organJzacjl

Pouez,n;,:
1.

2.
3.
4.

Oferlf,.wszystkie o4wiadczenia i inne dokumenty zahlczone do oferty muszlt DOdDfsywac QSQbv UDrawniooe
do mpJ"fftBOtowania·danfgo·DfKImi9JY i s!<lfdania oSwiadczet1 woH witSl9. imig.
W przypadku wystaWiltn/a .PrtflZ;Wvf. OSObY l/Powainiefldo podpIsywanilldokument6w (lubokre~/onych
rodzaj6w dokument6W), upo_nietf/a'muSZllbyc cJoktczone doofedy. .
Podpis)l mUSZ4 by6zJo"'~Jmif)n1em I n$ZWIf1d(lm (czyte/nlt1z zaznaczenitm pelnionej funkcji.
W przyPadku<fld¥Qf!II18jest·~ PRez wifcej 1flt.)echm(JOdmiOt,iclW;fy z,ptJdmiot6w zobowl4zany jest
do zalflCzen/a kompletu~.


=iit;:IN_ _'II'''W"ienlemp~tadotKl

l 'v\lprmDaDiem

OQkumenty SkWdan!t DqyDjQgiQtrzyJPlQif dotagji .. ".•. . '

Oferent~nyjest·w .t.nie:~.14::dni«fdatY0~ia, o&pt'aCOwnika wydztalu,
informacjio . • przyznani~ .d~ii 4b&tarczyt·~"e.·~ ·.pOtrZetin$ do podpisania
umowy. w· t y m : · , ' ... •. " i ,
- oiwiad~ie 0JnY~u ~:r.ttePl'Zy~\l.~jf."." .•. ' ".'
"
- zaktualiZowany hat't'hono9ral11J~JY,~ag.Jadlr!j~r$lanowillCe zaftCZnlkl do umowy.
w przypadku gdy ·kWota.dofinanS9W8• . Jt$Hnn~o(f~"ej;

<'. ' .
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VII. Termin I tryb wyboru oferty
1. Otwarcia kopert z ofertami konkursowymi oraz dokonaniaoceny formalnej zlozonych ofert,
zgodnie z wymaganiamlpoCtanyml w dziale VI niniejszego ogfo$zenia, dokona komisja
konkursowa powofatla przez Burmistrza Miasta.
2. Oferty, kt6re nie sptHniElwymogOw formafnych, nie ~et dalej rozpatrywane.
3. Opinii merytorycznej zrozonych ofert, w oparciuo przeplsy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dziatalnosci po2:ytku pUblicznego i owolontariacie(Dz. U. Nr z 2010 roku nr 234 paz.
1536z p61:n. zm.) oraz krytetia podane w tre~ci niniejszego ogroszenia, dokona komisja
konkursowa.
4. Po analizie zlotonych ofert komisja konkursowa prZ$dJozyrekomendacje CO do wyboru ofert
Burmistrzowi Miasta w formie protokofu z poaiedzenia komisji konkursowej. .
5. Roz$trzygn~iakonkursu ofert·dokona Burmistrz Miastaw drodze z8mldzenia, nie pMniej niz w
terminie 10 dni od terminuzakOl'lczeniaskladania ofert.
6. Wyniki otwartego konkuf'Su ofert zostanet·· podane do wiaclomosci pubficznej (w Biuletynie
Informacji Publicznej,na tablicy ogloszer'l Urz~uMiejskiego wNowym Dworze Mazowieckim oraz
na stronie intemetowej Urz~du Miejsklego w Nowym Oworze ~im.
7. Srodki finansowe ZOSta"El rozdzielone pomiQdzypodmioty uprawnione, ktOrych oferty ~et
wyfonione w drodze konkursu. Mozliwe jest dofinansowanie wiQCej nit jednej oferty'
dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowywaniezadnej z ofert.
8. Od rozstrzygni~ia w sprawie wyboru oferty i udZieleniu dotacji nie stosuje siQ trybu
odwOOJwczego.
9. Zarzctdzenie Burmistrza Miasta Nowy DwOr Mazowiecki j8$t podstaWet do zawarcia pisemnej
umowy z podmiotem, ktOrego oferta zostata wybrana.
10. Kazdy moze Zetdat uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego zastrzeg@ SQbie prawo ()(jst@pienia od rozstrzygniecia.

w cz§~ci lub w caIo~ci. otwartego konkursu ofert bez podania przYczyn.•.

VIII. Kryterla wyboru ofert
1. Krvteriaformalne:
1) ocana, czy podmiot skladaj~cy ofert~ jest uprawniony do jej zlozenia na podstawie art. 3
ustawy 0 dziafalnoSci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, .
2) ocana terminowoscl zfozenia oferty zgodnie z dziafem V pkt 2 ogtoszenia,
3) ocana kompletno~ci zatetczonej dokumentacji, 0 kt6rej mows w dziaJe VI ogloszenia.
2. Krvteria mervtoryczne:
1) ocana, czy cele statutowe podmiotu Set zbiezne z zadaniem okretlonym w niniejszym
ogroszeniu.
2) ocana, czy zadanie jest adresowane do mieszkar'lc6w Nowego Dworu Mazowieckiego.
3) ocana zgodnosci zlozonej ofertyz zadaniem okre$lonym w niniejszym ogfoszeniu, ij. czy:
planowane zadanie jest mozliwe do zrealizowania w terminie okreSionym niniejszym
ogfoszeniem oraz przydatne i atrakcyjne dla beneficjent6w;
kalkulacja koszt6w realizacji zadania jest adekwatna do harmonogramu (zakresu
rzeczowego) zadania;
,
zadek~rowany zostcK udzi~ finansowych ~rodkOw wlasnych;
4) ocana podmiotu w zakresie jego doswiadczenia w realizacji podobnych zadar'l ~detcych
przedmiotem oferty.

IX. Inform'.' 0

lW\ftlmtW! !'I_i3 uste 2 Rid lYlJlwxocIJlJIalO96fI potytku pubUcznego

I 0 wotoIJtlr!lcJt.9Zrealizowanych~~ez BurmlstiZa NowegeOwoOJM~owieckie9Q. w roku
ogfoszenia otwartego konkursuoferti wrokupoprzednl"l zadani8chPUbllCzny¢h tego samegorodzaju
i zw~anych z nimikol5Ztami, ze~~QtnyrnuwzglfldnleniemwyfJOkoki dotacji przekazanych

organizacjom pozEJrDtdowYmi podmiotom, oktOrych mowaw:.tt.3 yet. 3.
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