WÓJT GMINY LUBAWA
na podstawie § 14 ust. 1 Programu współpracy Gminy Lubawa
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2018 (dalej Program)
ogłasza otwarty konkurs ofert na:

„DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH
DO OŚRODKA REHABILITACYJNO – EDUKACYJNO –
WYCHOWAWCZEGO ORAZ NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
SPECJALNEGO „OREWIACZEK” Z TERENU GMINY WIEJSKIEJ
LUBAWA PRZY UDZIALE OPIEKUNA
W CELACH EDUKACYJNYCH I REHABILITACYJNYCH”
Rodzaj zadania
Powierzenie zadania publicznego pn. „Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego oraz Niepublicznego
Przedszkola Specjalnego „OREWIACZEK” z terenu Gminy Wiejskiej Lubawa przy
udziale opiekuna w celach edukacyjnych i rehabilitacyjnych”. Dowóz dzieci
niepełnosprawnych odbywać się będzie z terenu Gminy Lubawa z miejsca
zamieszkania dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego
w Ostródzie oraz do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „OREWIACZEK”
w Ostródzie i z powrotem do miejsca zamieszkania. Szacuje się że dowozem będzie
objętych około 8 dzieci. Dowóz dzieci odbywać się będzie środkiem transportu
przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. W czasie dowozu
przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad
dziećmi.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Kwota przeznaczona na w/w zadanie: 22.000,00 zł.
Zasady przyznania dotacji
Dotacja zostanie przyznana podmiotowi, który złoży ofertę zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) i na zasadach
określonych w § 4 Programu.
Terminy i warunki realizacji zadania
Wyżej wymienione zadanie należy zrealizować od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia
2018 roku.
Podmiot, któremu udzielono dotacji zobowiązany jest do wykonania w/w zadania
w zakresie i na zasadach określonych w umowie.
Termin składania ofert
 Termin składania ofert upływa dnia 29 grudnia 2017 roku o godz. 9:00;
 Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dowóz dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno –
Wychowawczego oraz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „OREWIACZEK”
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z terenu Gminy Wiejskiej Lubawa przy udziale opiekuna w celach edukacyjnych
i rehabilitacyjnych” w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa, Fijewo 73, 14-260
Lubawa;
Do oferty należy dołączyć kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem)
aktualnego odpisu z KRS lub Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu
KRS z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub
ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym bez
względu kiedy został wydany);
Należy dołączyć aktualny na dzień złożenia oferty wykaz uczniów objętych
obowiązkiem dowożenia, z podaniem imienia i nazwiska ucznia, jego daty
urodzenia, adresu zamieszkania oraz stopnia niepełnosprawności;
Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych
oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin wyboru oferty
Wybór ofery nastąpi w ciągu 7 dni.
Wybór oferty nastąpi na podstawie poniższych kryteriów:
1. przedstawionej kalkulacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego
zadania (0-10 pkt);
2. potencjału kadrowego i rzeczowego niezbędnych do wykonania zadania
(0-10 pkt);
3. doświadczenia w zakresie realizacji podobnych zadań (0-10 pkt);
4. proponowanego zakresu rzeczowego (0-5 pkt);
5. wysokości wnioskowanej dotacji (0-10 pkt);
6. promocja Gminy (0-5 pkt)
W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Każdy członek Komisji Konkursowej indywidualnie ocenia ofertę na przygotowanej
punktowej karcie oceny oferty. Z uzyskanej oceny indywidualnej członków Komisji
oblicza się średnią arytmetyczną. Średnia arytmetyczna punktów przyznanych
ofercie przez wszystkich członków Komisji Konkursowej stanowi ocenę oferty.
Komisja dokonuje wyboru oferty, która na dane zadanie uzyskała najwięcej punktów
(z minimalną średnią 30 pkt na 50 pkt możliwych do uzyskania) i przygotowuje
propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty, którą Przewodniczący Komisji
pozostawia do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Lubawa. Ostatecznego wyboru oferty
dokona Wójt Gminy Lubawa.
Informacja o zrealizowanych w roku 2016 i w roku 2017 zadaniach publicznych
tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami
W 2016 roku był ogłoszony konkurs ofert na realizację w/w zadania. Na realizację
przedmiotowego zadania w 2016 roku przeznaczono dotację w wysokości
19.000,00 zł. Wykonanie zadania powierzono Polskiemu Stowarzyszeniu na
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie, ul. Grunwaldzka
19A, 14-100 Ostróda (nowa nazwa Stowarzyszenia: Polskie Stowarzyszenie na
rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie).
W 2017 roku był ogłoszony konkurs ofert na realizację w/w zadania. Na realizację
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przedmiotowego zadania w 2017 roku przeznaczono dotację w wysokości
22.000,00 zł. Wykonanie zadania powierzono Polskiemu Stowarzyszeniu na
Rzecz Osób z Niepełnosprawnością intelektualną Koło w Ostródzie,
ul. Grunwaldzka 19A, 14-100 Ostróda.
Dodatkowych informacji udziela Łukasz Zieliński tel. (89) 645-54-42, pok. nr 23,
Urząd Gminy Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa

Wójt Gminy Lubawa
/-/ mgr inż. Tomasz Ewertowski

Ogłoszenie konkursu zamieszczono na stronie www Zamawiającego www.bip.gminalubawa.pl dn. 07.12.2017 r.
Ogłoszenie konkursu zamieszczono w siedzibie Zamawiającego dn. 07.12.2017 r.

3

