OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Nr 96; poz.873 z późniejszymi
zmianami ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Pomoc rodzinom w których występuje problem alkoholowy realizowana w
szczególności w formie:
- terapii dla osób uzależnionych (warsztaty, grupy terapeutyczne, maratony
trzeźwościowe, szkolenia)
- terapia dla osób współuzależnionych (grupy wsparcia, grupy terapeutyczne, spotkania
integracyjne)
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania –
-

2.500 zł.

1 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty wymienione w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
-

- zamierzają realizować zadania objęte Gminnym Programem Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- prowadzą działania w dziedzinie objętej konkursem,
- dysponują odpowiednio wyszkoloną kadra zdolną do realizacji zadania,
- przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na właściwym formularzu wraz z wymaganymi
załącznikami.
- posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
2. Realizacja zadań będących przedmiotem konkursu nastąpi w roku 2007.

3.

terminie
3. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka, w
00
do dnia 21 lutego 2007r.( środa) do godz. 10 w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Pomoc
rodzinom i osobom w których występuje problem alkoholowy realizowana w szczególnej
formie.” Nie będą rozpatrywane oferty niekompletne, złożone w niewłaściwej formie, bądź
złożone po terminie.

4

4. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową.
5. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi do dnia 26 lutego 2007r.
6. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru;

- - merytoryczna wartość oferty
- - możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje,
uprawnienia i doświadczenie realizatorów, osiągnięcia),
- efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w
tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość grup, uczestników,
koszty w przeliczeniu na jednego uczestnika),
-

- zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Gminy w tym wielkość środków
własnych,

-

- dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje,
wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń),

-

- posiadanie bazy do realizacji zadania.
7. Środki na realizację tych samych zadań przyznane z budżetu Gminy Rawa Mazowiecka
w postaci dotacji dla podmiotów, o których mowa w pkt 1i wyniosły:
w 2005r. – 0zł

•
8

w 2006r. – 0zł
8. Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak również formularze ofert są udostępnione w
Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3-go Maja 32 pokój 204 a także na
stronie internetowej www.rawam.ug.gov.pl

