
Zarządzenie Nr 76/2016 
Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica 

z dnia 5 grudnia 2016 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 
w zakresie pomocy społecznej - Organizowanie i prowadzenie punktu dystrybucji żywności 

na rzecz najuboższych mieszkańców Gminy i Miasta Drzewica w roku 2017 w ramac/z 
Europejskiego Funduszu Pornocy Najbaniziej Potrzebującym FEAD 2014-2020 

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446), a1i. 13 i mi. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXII/181/2016 
Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia "Programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2017" zarządzam, co następuje: 

§l 

l. Ogłaszam otwmiy konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy 
społecznej- Organizowanie i prowadzenie punktu dystrybucji żywności na rzecz najuboższych 

mieszka!lców Gminy i Miasta Drzewica w roku 2017. 
2. Ogłoszenie konkursu, o którym mowa w ust. l, stanowi załącznik nr l do niniejszego zarządzenia. 

§2 

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzezjego zamieszczenie: 
l . w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Drzewica, 
2. na stronie internetowej Urzędu, 
3. na tablicy ogłoszel1 w Urzędzie Gminy i Miasta w Drzewicy. 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Załącznik nr l do Zarządzen ia Nr 76/2016 

Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica 

z dnia S grudnia 2016 r. 

Burmistrz Gminv i Miasta Drzewica 
na podstawie art. 13 ust l ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.i. Dz.U. z 2016 r. poz.239 ze.zm.) 
ogłasza otwarty konkurs ofert 

na realizację zadania publicznego w zakresie 
pomocy społecznej- Organizowanie i prowadzenie punktu dystrybucji żywności na rzecz 

najuboższych mieszkańców Gminy i Miasta Drzewica w roku 2017. 

§ l. Rodzaj zadania : 

l. Zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najbardziej potrzebujących z terenu Gminy i Miasta 
Drzewica, w tym transpm1, magazynowanie, przechowywanie i wydawanie żywności na terenie Gminy 
i Miasta Drzewica. 
2. Na realizację zadania w 2017 r. są przeznaczone środki w wysokości 7.000 zł (kwota przekazana 
będzie w 2 transzach) 

3. Gmina i Miasto Drzewica zapewni bazę lokalową, w której realizowane będzie zadanie. 

§ 2. Zasady przyznawania dotacji. 

l. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 
239 ze. zm.) wraz z aktami wykonawczymi oraz uchwały Nr XXII/18112016 Rady Gminy i Miasta 
w Drzewicy z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017". · 
2. W konkursie mogą wziąć udział: 
l) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, 
2) inne podmioty wskazane w m1.3 ust.3 ustawy wymienionej w pkt. l spełniające łącznie następujące 
warunki: 
a) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, 
b) będą realizować zadanie na rzecz mieszkaóców Gminy i Miasta Drzewica, 
c) dysponują wykwalifikowaną kadrą zdolną do realizacji zadania, 
d) posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu, 
e) przedstawią prawidłowo sporządzoną ofe11ę na odpowiednim formularzu wraz ze wszystkimi 
wymaganymi załącznikami. 
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji. 
4. Oferta powinna zawierać: 

a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, 
b) termin i miejsce realizacji zadania, 
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, 
d) informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofe11ę w zakresie, którego 

dotyczy zadanie, 
e) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie 

zadania, w tym wysokość środków finansowych uzyskanych na realizacje danego zadania 
z innych źródeł, 

t) deklaracje o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania, 
5. Do oferty należy załączyć: 

a) aktualny wyciąg z ewidencyjnego organu rejestrowego (wydany nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed data złożenia ofe1ty) 

b) aktualny statut oferenta (potwierdzona każda strona za zgodność z oryginałem) 

l 

l 



c) sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku 
dotychczasowej krótszej działalności za miniony okres. 

§ 3. Termin, miejsce i warunki realizacji zadania. 

l. Termin realizacji zadania ustala się od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2017roku. 
2. Zadanie powinno być realizowane na terenie Gminy i Miasta Drzewica dla jej mieszka6ców. 

§ 4. Termin o.-az miejsce składania ofert oraz wymagane dokl menty. 

l. Oferta musi spełniać wszystkie warunki określone w ustawie z dnia 24 kwiett~ia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2J 9 ze. zm.)- każdy błąd 
formalny powoduje odrzucenie złożonej oferty, a tym samym wykluczenie podmiotu z uczestnictwa 
w kolejnym etapie procedury konkursowej. 
2. Ofettę wraz z załącznikami należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 
"Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

Organizowanie i prowadzenie punktu dystrybucji żywności na rzecz najuboższych mieszkańców 
Gminy i Miasta Drzewica w roku 2017." w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2016 roku 
do godz. 14:00, osobiście lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do sekretariatu) 
w Urzędzie Gminy i Miasta w Drzewicy ul. Staszica 22, 26-340 Drzewica (sekretariat) 
3. Ofetię należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr l do Rozporządzenia 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert 
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zada6 publicznych oraz wzorów sprawozda6 
z wykonania tych zada6 
4. Ofetty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone 
z przyczyn formalnych. 

§ 5. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty oraz termin dokonania 
wyboru ofert. 

l. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 grudnia 2016 roku o godz. to!!!! 
2. Wybór ofetty nastąpi w ciągu 7 dni od otwarcia ofert. Oferty spełniające wymogi formalne oceni 
Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica. 
3. Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletnie, co do wymaganego zestawu dokumentów lub 
informacji oraz złożone na nieprawidłowym druku, bądź po terminie pozostaną bez rozpatrzenia 
merytorycznego. 
4. Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę w szczególności kryterium finansowe - koszty 
realizacji zadania, pod kątem celowości, oszczędności i efektywności wykonania zadania. 
5. Ocena formalna zostanie przeprowadzona w oparciu o następujące kryteria: 

• terminowość złożenia oferty; 
• kompletność i poprawność sporządzenia oferty; 
• staranność w przygotowaniu dokumentacji ofertowej; 
• ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie art. 3 ust.3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 
• ocena, czy cele statutowe podmiotu są zbieżne z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu. 

6. Ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona po dokonaniu oceny formalnej w oparciu 
o następujące kryteria: 

• Ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta, w tym: 
-doświadczenie oferenta; 
- wysokość środków własnych wykazanych przez oferenta w stosunku do środków publicznych 
przeznaczonych na realizację zadania; 
- planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna 
członków; 

- dotychczasowa współpraca; 
7. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Gminy i Miasta Drzewica po zapoznaniu się z opinią Komisji 
Konkursowej. 
8. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłosze6 Urzędu 



G . . M. D . . BIP . . . . .l mmy 1 1asta w rzew1cy oraz umieszczone na 1 strome mternetoweJ gmmy. 
9. Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy zastrzega sobie prawo odstąpiJnia od rozstrzygnięcia 
konkursu ofe11 bez podania przyczyn. 


