
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU  OFERT 
 

który odbył się w dniu 27 grudnia 2017r. w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka na wsparcie 
realizacji zadania publicznego objętego Programem Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z  
organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018 na wsparcie  
realizacji zadania 
 
Rodzaj zadania: 
W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 
 
Tytuł zadania publicznego 
1. ,,Wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych   ( również dzieci) z terenu 
Gminy Rawa Mazowiecka  ( szacunkowo dla 13-15 osób)”. 
Rehabilitacją winny być objęte między innymi osoby, które korzystały ze wsparcia realizacji  tego 
zadania w roku 2017 a nadal jej potrzebują. 
Podmiot ubiegający się o realizację zadania powinien wypracować na rzecz mieszkańców Gminy 
Rawa Mazowiecka minimum 1200 godzin w ciągu roku.  
 
Na realizację zadania przeznacza się kwotę  40.000 zł. 
Na realizację zadania wpłynęła jedna oferta: 
- Oferta Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych ,, Dobro Dzieci” z 
siedzibą w Rawie Mazowieckiej ul. Kazimierza Wielkiego m 9/4 
Oferta w postępowaniu konkursowym uzyskała 66 punktów.  
 Z tym oferentem zostanie podpisana umowa na realizację zadania. 
 
Tytuł zadania publicznego 
2.,, Rehabilitacja i opieka nad osobami po udarach, wylewach, wypadkach komunikacyjnych głównie 
takimi, które nie mają możliwości dojechać do miejsca rehabilitacji, z wykorzystaniem  mobilnego 
sprzętu do kinezyterapii i fizykoterapii”.                                                                                                    
Szacunkowa liczba osób 8- 10. Rehabilitacją winny być objęte między innymi osoby, które korzystały 
ze wsparcia realizacji  tego zadania w roku 2017 a nadal jej potrzebują.. 
Podmiot ubiegający się o realizację zadania powinien wypracować na rzecz mieszkańców Gminy 
Rawa Mazowiecka minimum 1080 godzin w ciągu roku. 
Rehabilitacja winna być realizowana głównie w domu osoby nią objętej. 
 
Na realizację zadania przeznacza się kwotę  50.000 zł. 
Na realizację tego zadania wpłynęła  oferta 
Oferta Fundacji ,,Obudźmy Nadzieję” z siedzibą w Rawie Mazowieckiej  
ul. Solidarności 2a 
Oferta w postępowaniu konkursowym otrzymała 66 punktów. 
Z tym oferentem zostanie podpisana umowa na realizację zadania. 
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