Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2012
Burmistrz Józefowa
działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536 z póź n. zm.), uchwały
nr II/6/10 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 06 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia programu
współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na lata 2011-2015 oraz uchwały nr XIII/84/11 Rady Miejskiej w
Józefowie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy
Józefów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2012 w nawiązaniu do zarządzenia nr 56/11 Burmistrza Józefowa z dnia
10 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2012 rok oraz projektu wieloletniej
prognozy finansowej.
ogłasza:
otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz spółdzielnie socjalne
zadań publicznych w roku 2012 w zakresie pomocy społecznej i pomocy osobom
niepełnosprawnym, wsparcia dla osób uzależnionych, podejmujących abstynencję od alkoholu, w
zakresie zapewnienia obsługi publicznych punktów dostępu do internetu (PIAP) , pomocy
nauczycielskiej w oddziałach przedszkolnych, prowadzenia klubu malucha oraz obsługi stadionu,
prowadzenia tymczasowego punktu przetrzymywania zwierząt, utrzymania czystości w miejscach
publicznych, itp.).
I. Rodzaje, zakres i formy realizacji zadań
1.

Przewiduje się zlecenie następujących rodzajów zadań:
A) Prowadzenie centrum aktywizacji w Józefowie dla dzieci i młodzieży oraz rodzin
z terenu gminy Józefów
B) Prowadzenie centrum aktywizacji dla dzieci i młodzieży oraz rodzin z terenu gminy
Józefów wraz z publicznym punktem dostępu do internetu (PIAP) w Stanisławowie
C) Prowadzenie centrum aktywizacji dla dzieci i młodzieży oraz rodzin z terenu gminy
Józefów wraz z publicznym punktem dostępu do internetu (PIAP) w Długim Kącie
D) Prowadzenie centrum aktywizacji dla dzieci i młodzieży oraz rodzin z terenu gminy
Józefów wraz z publicznym punktem dostępu do internetu (PIAP) w Górecku Starym
E) Prowadzenie klubu malucha w Stanisławowie
F) Obsługa oddziału przedszkolnego w Majdanie Nepryskim w zakresie przewidzianym
dla pomocy nauczyciela
G) Obsługa oddziału przedszkolnego w Górecku Starym w zakresie przewidzianym dla
pomocy nauczyciela
H) Obsługa publicznego punktu dostępu do internetu (PIAP) w remizie OSP w Hamerni
I) Obsługa publicznego punktu dostępu do internetu (PIAP) w remizie OSP w Górnikach
J) Obsługa publicznego punktu dostępu do internetu (PIAP) w remizie OSP w Majdanie
Nepryskim
K) Prowadzenie zajęć terapeutycznych w klubie abstynenta w Józefowie
L) Obsługa tymczasowego punktu przetrzymywania zwierząt
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M)Obsługa dworca autobusowego i toalety publicznej w Józefowie
N) Usuwanie odpadów z koszy
O) Pobór opłaty targowej i sprzątanie terenu targowiska
P) Utrzymanie zieleni miejskiej w Józefowie
Q) Utrzymanie porządku na terenie miasta
R) Obsługa baszty widokowej w Józefowie
S) Obsługa obiektów sportowych w Długim Kącie

2.
Wykonanie zadań odbywa się poprzez realizację przedłożonego wraz z ofertą
harmonogramu realizacji zadania.
II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w roku 2012 i w roku poprzednim
1.

Na realizację zadań w 2012 r. przeznacza się kwotę 261 950,00 zł.
2. Podaje się do wiadomości, że w 2011 roku dotacje na zadania w obszarze pomocy
społecznej i pomocy osobom niepełnosprawnym, wsparcia dla osób uzależnionych,
podejmujących abstynencję od alkoholu, w zakresie zapewnienia obsługi Publicznych
Punktów Dostępu do Internetu (PIAP), pomocy nauczycielskiej w oddziałach przedszkolnych,
prowadzenia klubu malucha w ramach procedur konkursowych zamknęły się kwotą
36 782,32 zł. (pozostałe zadania realizowane były w oparciu o umowy zlecenia).

III. Zasady przyznawania dotacji
1. Burmistrz Józefowa przyznaje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w otwartym
konkursie poprzez zawarcie umowy.
2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim
przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub
wycofać swoją ofertę.
IV. Termin i warunki realizacji zadań
1.
Zadanie winno być wykonane w roku 2012, początek oraz koniec realizacji zadań opisanych
w ofercie powinien następować wg szczegółów wskazanych w warunkach realizacji dla każdego
zadania (pkt. IV. podpunkt 2). W przypadkach uzasadnionych specyfiką projektu możliwe jest
odstępstwo od tej zasady.
2.

Zamawiający wymaga od usługodawców, w odniesieniu do zadania:

A.

Prowadzenie centrum aktywizacji w Józefowie dla dzieci i młodzieży oraz rodzin z terenu
gminy Józefów
1. Zapewnienia różnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży przez:
• Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
 Wspomaganie rodzin dysfunkcyjnych poprzez objęcie opieką w pierwszej kolejności
dzieci i młodzieży z nich się wywodzących
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 Naukę korzystania z komputera i internetu oraz różnych programów komputerowych
2. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w zależności do świadczonych usług (etat lub
jego część).

Warunki realizacji zadania:
• Posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej minimum 80 m2 wraz z posiadanym
wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia zajęć lub wyposażeniem planowanym do
zakupu w ramach składanego projektu oraz 1 toaletą przystosowaną dla osób
niepełnosprawnych.
• Zatrudnienie opiekuna
• Zajęcia w świetlicy winny być prowadzone min. 4 godziny dziennie przez 5 dni
w tygodniu (godziny popołudniowe), a w dni wolne od nauki szkolnej dopuszcza się
prowadzenie zajęć od godz. 9.00.
• Na realizację zadania przeznacza się kwotę maksymalnie - 7 500 zł.
• Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

B.

Prowadzenie centrum aktywizacji dla dzieci i młodzieży oraz rodzin z terenu gminy
Józefów wraz z publicznym punktem dostępu do internetu (PIAP) w Stanisławowie
1. Zapewnienia różnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży przez:
• Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
 Wspomaganie rodzin dysfunkcyjnych poprzez objęcie opieką w pierwszej kolejności
dzieci i młodzieży z nich się wywodzących
 Naukę korzystania z komputera i internetu oraz różnych programów komputerowych
2. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w zależności do świadczonych usług (etat lub
jego część).
3. Obsługa publicznego punktu dostępu do internetu (PIAP):
• Obsłudze
publicznego
punktu
dostępu
do
internetu
(PIAP)
w miejscowości Stanisławów.
• Zatrudnieniu osób odpowiadających za udostępnienie w imieniu zamawiającego
PIAP dla mieszkańców Gminy Józefów.
• Udostępnianiu dla interesantów punktu przez min 4 h na dzień od poniedziałku
do soboty w godzinach do 15.00 do 19.00.
• Zapewnieniu czystości w PIAP.

Warunki realizacji zadania:
• Wykorzystanie udostępnionej bazy lokalowej wraz z wyposażeniem niezbędnym
do prowadzenia zajęć – ogrzewany lokal oraz dostęp do bieżącej wody, energii
elektrycznej, internetu zapewnia zamawiający.
• Zatrudnienie opiekuna
• Zajęcia w świetlicy winny być prowadzone min. 4 godziny dziennie przez 5 dni
w tygodniu (godziny popołudniowe), a w dni wolne od nauki szkolnej dopuszcza się
prowadzenie zajęć od godz. 9.00.
• Na realizację zadania przeznacza się kwotę maksymalnie - 17 600 zł.
• Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

3

B.

Prowadzenie centrum aktywizacji dla dzieci i młodzieży oraz rodzin z terenu gminy
Józefów wraz z publicznym punktem dostępu do internetu (PIAP) w Długim Kącie
1. Zapewnienia różnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży przez:
• Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
 Wspomaganie rodzin dysfunkcyjnych poprzez objęcie opieką w pierwszej kolejności
dzieci i młodzieży z nich się wywodzących
 Naukę korzystania z komputera i internetu oraz różnych programów komputerowych
Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w zależności do świadczonych usług (etat lub
2.
jego część).
3. Obsługa publicznego punktu dostępu do internetu (PIAP):
• Obsłudze publicznego punktu dostępu do internetu (PIAP) w miejscowości Długi Kąt.
• Zatrudnieniu osób odpowiadających za udostępnienie w imieniu zamawiającego
PIAP dla mieszkańców Gminy Józefów.
• Udostępnianiu dla interesantów punktu przez min 4 h na dzień od poniedziałku
do soboty w godzinach do 15.00 do 19.00.
• Zapewnieniu czystości w PIAP.
Warunki realizacji zadania:
• Posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej minimum 80 m2 wraz z posiadanym
wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia zajęć wraz z toaletą.
• Zatrudnienie opiekuna
• Zajęcia w świetlicy winny być prowadzone min. 4 godziny dziennie przez 5 dni
w tygodniu (godziny popołudniowe), a w dni wolne od nauki szkolnej dopuszcza się
prowadzenie zajęć od godz. 9.00.
• Na realizację zadania przeznacza się kwotę maksymalnie - 16 000 zł.
• Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

B.

Prowadzenie centrum aktywizacji dla dzieci i młodzieży oraz rodzin z terenu gminy
Józefów wraz z publicznym punktem dostępu do internetu (PIAP) w Górecku Starym
Usługa polegającą na:
1. Zapewnienia różnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży przez:
• Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
 Wspomaganie rodzin dysfunkcyjnych poprzez objęcie opieką w pierwszej kolejności
dzieci i młodzieży z nich się wywodzących
 Naukę korzystania z komputera i internetu oraz różnych programów komputerowych
2.
Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w zależności do świadczonych usług (etat lub
jego część).
3. Obsługa publicznego punktu dostępu do internetu (PIAP):
• Obsłudze publicznego punktu dostępu do internetu (PIAP) w miejscowości Górecko
Stare.
• Zatrudnieniu osób odpowiadających za udostępnienie w imieniu zamawiającego
PIAP dla mieszkańców Gminy Józefów.
• Udostępnianiu dla interesantów punktu przez min 4 h na dzień od poniedziałku
do soboty w godzinach do 15.00 do 19.00.
• Zapewnieniu czystości w PIAP.
Warunki realizacji zadania:
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• Wykorzystanie udostępnionej bazy lokalowej wraz z wyposażeniem niezbędnym
do prowadzenia zajęć – ogrzewany lokal oraz dostęp do bieżącej wody, energii
elektrycznej, internetu zapewnia zamawiający.
• Zatrudnienie opiekuna
• Zajęcia w świetlicy winny być prowadzone min. 4 godziny dziennie przez 5 dni
w tygodniu (godziny popołudniowe), a w dni wolne od nauki szkolnej dopuszcza się
prowadzenie zajęć od godz. 9.00.
• Na realizację zadania przeznacza się kwotę maksymalnie - 10 800 zł.
• Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

B.

Prowadzenie klubu malucha w Stanisławowie
•
•
•
•

Prowadzenie klubu malucha w miejscowości Stanisławów
Zatrudnieniu osób do prowadzenia klubu
Prowadzenie klubu przez min 7 h na dzień od poniedziałku do piątku w godzinach do
08.00 do 15.00.
Zapewnieniu czystości w pomieszczeniach klubu.

Warunki realizacji zadania:
• Zatrudnienie osób z przygotowaniem pedagogicznym lub w trakcie zdobywania
uprawnień
• Udostępnianie klubu malucha przez min. 7 godziny dziennie przez 5 dni w tygodniu,
• Na realizację zadania przeznacza się kwotę maksymalnie – 19 200 zł.
• Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

B.

Obsługa oddziału przedszkolnego w Majdanie Nepryskim w zakresie przewidzianym dla
pomocy nauczyciela
 Zapewnieniu pomocy w oddziale przedszkolnym w miejscowości Majdan Nepryski
 Zatrudnieniu osoby odpowiadających za świadczynie usługi
 Pomocy w oddziale przedszkolnym przez min 7 h na dzień od poniedziałku do piątku
w godzinach do 08.00 do 15.00.
 Zapewnieniu czystości w oddziale przedszkolnym.
Warunki realizacji zadania:
• Zatrudnienie osoby do realizacji zadania
• Pomoc w oddziale przedszkolnym przez min 7 h na dzień od poniedziałku do piątku
w godzinach do 08.00 do 15.00
• Na realizację zadania przeznacza się kwotę maksymalnie – 9 600 zł.
• Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

B.

Obsługa oddziału przedszkolnego w Górecku Starym w zakresie przewidzianym dla
pomocy nauczyciela
 Zapewnieniu pomocy w oddziale przedszkolnym w miejscowości Górecko Stare
 Zatrudnieniu osoby odpowiadających za świadczynie usługi
 Pomocy w oddziale przedszkolnym przez min 7 h na dzień od poniedziałku do piątku
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w godzinach do 08.00 do 15.00.
 Zapewnieniu czystości w oddziale przedszkolnym.
Warunki realizacji zadania:
• Zatrudnienie osoby do realizacji zadania
• Pomoc w oddziale przedszkolnym przez min 7 h na dzień od poniedziałku do piątku
w godzinach do 08.00 do 15.00
• Na realizację zadania przeznacza się kwotę maksymalnie – 9 600 zł.
• Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

B.

Obsługa publicznego punktu dostępu do internetu (PIAP) w remizie OSP w Hamerni
Usługa polegającą na:
 Obsłudze publicznego punktu dostępu do internetu (PIAP)) w miejscowości Hamernia
 Zatrudnieniu osób odpowiadających za udostępnienie w imieniu zamawiającego PIAP
dla mieszkańców Gminy Józefów.
 Udostępnianiu dla interesantów punktu przez min 4 h na dzień od poniedziałku
do soboty w godzinach do 15.00 do 19.00.
 Zapewnieniu czystości w PIAP.
Warunki realizacji zadania:
• Zatrudnienie opiekuna PIAP
• Udostępnianie PIAP przez min. 4 godziny dziennie przez 5 dni w tygodniu (godziny
popołudniowe), a w dni wolne od nauki szkolnej dopuszcza się prowadzenie punktu od
godz. 9.00.
• Na realizację zadania przeznacza się kwotę maksymalnie – 3 360 zł.
• Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

B.

Obsługa publicznego punktu dostępu do internetu (PIAP) w remizie OSP w Górnikach
 Obsłudze publicznego punktu dostępu do internetu (PIAP) w miejscowości Górniki
 Zatrudnieniu osób odpowiadających za udostępnienie w imieniu zamawiającego PIAP
dla mieszkańców Gminy Józefów.
 Udostępnianiu dla interesantów punktu przez min 4 h na dzień od poniedziałku
do soboty w godzinach do 15.00 do 19.00.
 Zapewnieniu czystości w PIAP.
Warunki realizacji zadania:
• Zatrudnienie opiekuna PIAP
• Udostępnianie PIAP przez min. 4 godziny dziennie przez 5 dni w tygodniu (godziny
popołudniowe), a w dni wolne od nauki szkolnej dopuszcza się prowadzenie punktu od
godz. 9.00.
• Na realizację zadania przeznacza się kwotę maksymalnie – 3 360 zł.
• Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

B.

Obsługa publicznego punktu dostępu do internetu (PIAP) w remizie OSP w Majdanie
Nepryskim
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 Obsłudze publicznego punktu dostępu do internetu (PIAP) w miejscowości Majdan
Nepryski
 Zatrudnieniu osób odpowiadających za udostępnienie w imieniu zamawiającego PIAP
dla mieszkańców Gminy Józefów.
 Udostępnianiu dla interesantów punktu przez min 4 h na dzień od poniedziałku
do soboty w godzinach do 15.00 do 19.00.
 Zapewnieniu czystości w PIAP.
Warunki realizacji zadania:
• Zatrudnienie opiekuna PIAP
• Udostępnianie PIAP przez min. 4 godziny dziennie przez 5 dni w tygodniu (godziny
popołudniowe), a w dni wolne od nauki szkolnej dopuszcza się prowadzenie punktu od
godz. 9.00.
• Na realizację zadania przeznacza się kwotę maksymalnie – 3 360 zł.
• Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
B.

Prowadzenie zajęć terapeutycznych w klubie abstynenta w Józefowie

Prowadzenie porad terapeutycznych min. jeden dzień w tygodniu (4h raz w tygodniu)


Integracji społecznej osób uzależnionych, utrzymujących abstynencję od alkoholu

Udzielaniu konsultacji terapeutycznych osobom uzależnionym i członkom ich rodzin
Wspomaganiu procesu trzeźwienia osób utrzymujących abstynencję od alkoholu, po

leczeniu odwykowym, udzielaniu wsparcia osobom uzależnionym i członkom ich rodzin

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Warunki realizacji zadania:
lokal do świadczenia usługi zapewnia zamawiający
Wyposażenie lokalu: w stoły i krzesła, dostępność sprzętu RTV (możliwość wykorzystania
materiałów audio wizualnych w działaniach terapeutycznych), w salkę komputerową z
dostępem do internetu, telefonem i faksem
Współpraca z terapeutą uzależnień
objęcie wsparciem min. 10 osób
Współpraca ze specjalistami terapii uzależnień, psychologiem itp.
Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Dostępność klubu przez min 4 h raz w tygodniu
podmiot prowadzący klub musi posiadać statutową możliwość prowadzenia tego typu
działalności
Na realizację zadania przeznacza się kwotę maksymalnie – 13 000 zł.
Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

B.

Obsługa tymczasowego punktu przetrzymywania zwierząt




Dostarczeniu posiłków dla zwierząt przebywających w punkcie oraz żywieniu zwierząt
Zapewnienie właściwych warunków sanitarnych na terenie punktu

•
•

Warunki realizacji zadania:
zakup karmy dla zwierząt
Na realizację zadania przeznacza się kwotę maksymalnie – 10 000 zł.
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•

B.

Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Obsługa dworca autobusowego i toalety publicznej w Józefowie


Utrzymaniu czystości i porządku w pomieszczeniach szaletu, dworca autobusowego

Utrzymanie czystości i porządku w otoczeniu obiektów (zamiatanie, odśnieżanie)

Utrzymanie w czystości urządzań sanitarnych
Wyposażenie szaletu w środki czystości przez zapewnine papieru toaletowego, ręczników

papierowych, mydła w płynie, środków zapachowych (odświeżacze powietrza), kostek zapachowodezynfekujących w szaletach (do muszki klozetowych i pisuarów), worków do koszy na śmieci itp.
Warunki realizacji zadania:
• Zapewnienie dostępności szaletu oraz pomieszczeń dworcowych w okresie:
od 01 stycznia do 31 maja w godzinach: 6.00 do 20.00
od 01 czerwca do 30 września w godzinach: 5.00 do 20.00
od 01 października do 31 grudnia w godzinach: 6.00 do 20.00
• Na realizację zadania przeznacza się kwotę maksymalnie – 22 800 zł.
• Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

B.

Usuwanie odpadów z koszy


Usuwaniu odpadów z koszy ulicznych (60 szt.) na terenie gminy Józefów min. 2 razy
w tygodniu

usuwanie worków ze śmieciami z okolic zalewu wędkarskiego, kąpieliska, pola
namiotowego, parku, budynku urzędu miejskiego, przystanków autobusowych na terenie gminy, na
terenie placów gier i zabaw, okolic baszty widokowej – 75 worków w miesiącu

Warunki realizacji zadania:
• Dostarczenie własnym transportem i zrzut odpadów na składowisko (koszt oferenta)
•
Zapewnienie czystości w sąsiedztwie opróżnianych pojemników/ worków
• Na realizację zadania przeznacza się kwotę maksymalnie – 51 600 zł.
• Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

B.

Pobór opłaty targowej i sprzątanie terenu targowiska


Poborze opłaty targowej w drodze inkasa w wysokości zgodnej z uchwałą nr XXIV/142/2000
Rady Gminy i Miasta w Józefowie z dania 7 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek
opłaty targowej zmienionej uchwałą nr XXXVII/197/09 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 26
listopada 2009 r.

utrzymanie należytego porządku i czystości terenu targowiska i miejsc, na których odbywa
się handel

•

Warunki realizacji zadania:
Przekazywanie pobranej opłaty do kasy Urzędu Miejskiego w Józefowie nie później niż
kolejnego dnia roboczego po pobraniu
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•
•
•

B.

Dostarczenie własnym transportem i zrzut odpadów na składowisko (koszt oferenta)
Na realizację zadania przeznacza się kwotę maksymalnie – 10 900 zł.
Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Utrzymanie zieleni miejskiej w Józefowie


Koszeniu trawników, zagrabianie, załadunek i wywóz skoszonej trawy
Koszenie dotyczy miejsc (adresów): ul. Kościuszki, ul. Broniewskiego, ul. Bartoszewskiego,

ul. Krótka, plac wokół budynku urzędu miejskiego, teren przy dwóch „witaczach”, parking przy
kościele w Józefowie, rondo, rów przy ul. Górniczej.

•
•
•
•
•

Warunki realizacji zadania:
Usługa realizowana będzie min. 2 razy w miesiącu
zapewnienie paliwa do realizacji zadania
Utrzymanie maszyn w należytym stanie (bieżące naprawy, konserwacja)
Na realizację zadania przeznacza się kwotę maksymalnie – 12 000 zł.
Termin wykonania zamówienia: od 01.05.2012 r. do 31.10.2012 r.

B.

Utrzymanie porządku na terenie miasta




Sprzątaniu miasta oraz miejsc wskazanych przez zamawiającego
Ręcznym usuwaniu zalegającego śniegu i posypywaniu piaskiem oblodzeń

•
•
•
•

B.

Warunki realizacji zadania:
Usługa realizowana będzie przy pomocy drobnych narzędzi (miotły, łopaty, wiadra itp.)
oddelegowaniu do realizacji zadania min. 3 osób,
Na realizację zadania przeznacza się kwotę maksymalnie – 25 000 zł.
Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2012 r. do 31.10.2012 r.

Obsługa baszty widokowej w Józefowie


Utrzymanie w należytej czystości w baszcie, deszczochronu i otoczenia

Udostępnianie baszty turystom:
w miesiącach maj – październik:
a) od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-19.00
b) w niedzielę w godzinach 10.00-19.00

zapewnienie bezpieczeństwa przez nieudostępnianie baszty osobom nietrzeźwym
oraz małoletnim poniżej 13 roku życia bez opieki osoby dorosłej

•
•

Warunki realizacji zadania:
Usługa realizowana będzie przy pomocy drobnych narzędzi (miotły, łopaty, wiadra itp.)
Oddelegowanie do realizacji zadania wystarczającej liczby osób,

•
•

Na realizację zadania przeznacza się kwotę maksymalnie – 6 120 zł.
Termin wykonania zamówienia: od 01.05.2012 r. do 31.10.2012 r.

•
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B.

Obsługa obiektów sportowych w Długim Kącie







Konserwacja i utrzymanie stadionu oraz budynku sportowego przy stadionie w Długim Kacie
Koszenie trawy na płycie boiska min. 1 raz w tygodniu
Udostępnianiu obiektu przez 5 dni w tygodniu do 08.00 do 15.00.
Zapewnieniu czystości na obiekcie sportowym.
Praniu, suszeniu i prasowaniu strojów sportowych.
Warunki realizacji zadania:
• Zatrudniane osoby odpowiedzialnej za realizację zadania
• Udostępnianie w imieniu właściciela obiektu przez 5 dni w tygodniu do 08.00 do 15.00
• Dbanie o należyte utrzymanie, konserwację i czystość obiektu
• podlewanie płyty boiska wodą w sezonie letnim
• Pranie strojów sportowych
• Na realizację zadania przeznacza się kwotę maksymalnie – 10 150 zł.
• Termin wykonania zamówienia: od 15.03.2012 r. do 15.11.2012 r.

V. Termin i warunki składania ofert
1.
Oferty dotyczące wsparcia realizacji publicznych zadań Gminy w zakresie zadań objętych
niniejszym konkursem należy złożyć do dnia 27 grudnia 2011 r. do godz. 15:00 w Urzędzie
Miejskim w Józefowie (Biuro Obsługi Interesanta). O zachowaniu terminu decyduje data wpływu
oferty.
2.
Oferta, powinna zostać złożona wg wzoru określonego Rozporządzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego
wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania
tego zadania (Dz. U. Z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
3.

Dopuszcza się możliwość przedstawienia jednej oferty na więcej niż jedno zadanie.

4.
Oferty wraz z załącznikami złożone niezgodnie z obowiązującym wzorem, niekompletne,
złożone po terminie lub podpisane przez osoby nieuprawnione zostaną odrzucone z przyczyn
formalnych.

VI. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert
1.
Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w terminie 7 dni od ostatniego
dnia przyjmowania ofert.
Wszystkie oferty programowe złożone zgodnie z przepisami zawartymi w rozdziale
2.
nr V zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym.
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3.
Konkurs rozstrzyga Burmistrz Józefowa, który dokonuje wyboru ofert najlepiej, służących
realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie
internetowej i tablicy ogłoszeń.
4.
Burmistrz Józefowa w określonym terminie zawiadamia wnioskodawców o przyjęciu oferty
do realizacji lub jej odrzuceniu.
5.

Wybór ofert dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:
– zgodność merytoryczna złożonej oferty z zadaniem wyszczególnionym w niniejszym
ogłoszeniu,
– jakość oferty, realność wykonania, zakres rzeczowy zadania,
– posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji
określonych programów,
– posiadane zasoby kadrowe,
– pozyskanie do współpracy i współfinansowania projektu innych partnerów publicznych
i prywatnych,
– posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa
lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego
zadania,
– rekomendacje i opinie organów administracji i jednostek samorządu terytorialnego.

VII. Postanowienia końcowe
1.
W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza
Józefowa z przyczyn opisanych wyżej, zarezerwowane środki mogą zostać przeznaczone na
ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innej formie.
2.
Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje
umowa pomiędzy Gminą Józefów a wnioskodawcą.
Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we
3.
wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach,
komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, itp.,
informacji o tym, iż zadanie jest dotowane przez Samorząd Gminy Józefów. Informacje takie winny
być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.
4.
Dotacje nie będą przyznawane na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego
zadania.
5.
Dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy jest zobowiązany
do dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego oryginałów
dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli
prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią
związanej. Kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości
realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
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6.
W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione
przed okresem realizacji zadania.
7.

Podstawą roszczeń finansowych w stosunku do Gminy może być wyłącznie zawarta umowa.

8.
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert zamieszczono na stronie internetowej
www.ejozefow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w
Józefowie.
9.
Wzór oferty realizacji zadania publicznego, wzór umowy o wykonanie zadania publicznego
i wzór sprawozdania z wykonania tego zadania można pobrać w Urzędzie Miejskim w Józefowie
(pok. nr 3) lub ze strony BIP.

Józefów, dania 2 grudnia 2011 r.
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