Wójt Gminy Dąbrówno

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie /t.j. Dz. U. z 2016 poz.1817 z póżn.zm. /

OGŁASZA
OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO
Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

I Rodzaj zadania :
Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Dąbrówno do
Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie.
W roku 2016 przeznaczono kwotę 27.100,00 zł na realizację zadania z zakresu
edukacji, natomiast w roku 2017 przeznaczono kwotę 27.100,00 zł, które zostały
zrealizowane w ramach otwartych konkursów ofert.
Kwota przeznaczona na w/w zadanie w 2018 roku wynosi : 28.000,00 zł
II Zasady przyznawania dotacji:
O dotacje może ubiegać się podmiot spełniający wymogi określone w
wymienionej ustawie. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty
i zawartej umowy.
III Termin i warunki realizacji zadania
a) Termin realizacji zadania ustala się od dnia stycznia 2018 roku do grudnia
2018 roku
b) warunki realizacji zadania :
- dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dąbrówno / z miejsca
zamieszkania dzieci do Ośrodka w Ostródzie i z powrotem do miejsca
zamieszkania /

- dowóz dzieci odbywać się będzie środkiem transportu przystosowanym do
przewozu osób niepełnosprawnych / wózki inwalidzkie /
- w czasie dowozu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej i
wykwalifikowanej opieki nad dziećmi.
IV Termin składania ofert :
- Termin składania ofert upływa z dniem 14 lutego 2018 roku do godz. 12:00
- Miejsce składania ofert : biuro Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy
w Dąbrównie, ul. Kościuszki 21 lub za pośrednictwem poczty
- Ofertę składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17
sierpnia 2016 r. / Dz. U. z 2016., poz. 1300/
- ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania i
adresem zwrotnym oferenta
V Termin, tryb i kryteria wyboru ofert :
- Wybór oferty nastąpi w dniu 14 lutego 2018 roku o godzinie 13:00
- Wybór oferty nastąpi na podstawie oceny :
1. możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę
2.przedstawionej kalkulacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania,
3. potencjału kadrowego i rzeczowego niezbędnych do wykonania zadania,
4.doświadczenia w zakresie realizacji podobnych zadań
Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu ofert udziela Pan Jacek
Poteć tel. 89-6474087 w. 11
Informacje o konkursie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Dąbrówno i zamieszczono na stronie internetowej biuletynu informacji
publicznej bip.dabrowno.pl oraz na stronie internetowej urzędu gminy
www.dabrowno.pl

