Wójt Gminy
Grabowiec

Grabowiec, dnia 09 grudnia 2016 r.

Ogłoszenie
O otwartym konkursie ofert na "Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy
Grabowiec od Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego, do Specjalnego
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, do Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych "Krok
za krokiem", do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego "Krok za krokiem"
w Zamościu"
Na podstawie art. 4, art.11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ). Wójt Gminy
Grabowiec ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania z zakresu oświaty i wychowania
oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
I. Rodzaj zadania
Dowożenia dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Grabowiec uczęszczających do szkół
w celu spełnienia obowiązku szkolnego w okresie styczeń – czerwiec 2017 roku oraz wrzesień –
grudzień 2017 roku.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2017 roku wynosi
76.000,00 złotych.
III. Zasady przyznania dotacji
Ofert mogą składać podmioty uprawnione, którymi są:
a) organizacje pozarządowe,
b) podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1817)
c) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie
nadzorowane.
Zasady przyznania dotacji regulują: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. , poz. 1817 ) oraz ustawa z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870).
Dotacje na przedmiotowe zadanie otrzyma podmiot, którego oferta spełnia warunki realizacj
zadania i jest najniższa cenowo.
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania o którym mowa w niniejszy ogłoszeniu.
IV. Termin i warunki realizacji zadania
Termin realizacji zadania ustala się od 2 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.
Zadanie powinno być realizowane zgodnie z zawarta umową.
Warunki realizacji zadania:
a) Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Grabowiec, z domów rodzinnych
do:
- Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zamościu, ul. Orlicz
-Dreszera 14, czterech uczniów z niżej wymienionych miejscowości: Cieszyn -1 uczeń,
Skomorochy Małe - 1 uczeń, Rogów - 2 uczniów,

-

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu, ul. Śląska 45 A, 1 - uczeń
z miejscowości Wólka Tuczępska, 1-uczeń z miejscowości Grabowiec
- Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” przy ul. Peowiaków 6a
w Zamościu, 1-uczeń z miejscowości Grabowczyk,
- Niepublicznego Przedszkola Specjalnego "Krok za krokiem" w Zamościu" 1-uczeń z
miejscowości Bronisławka
i odwożenie po zajęciach do miejsca zamieszkania.
Od 2 stycznia do 31 grudnia 2017 roku planuje się dowóz ośmiu uczniów.
b) Dowożenie uczniów na zajęcia każdego dnia z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz przerw
feryjnych i wakacji.
c) Dowożenie uczniów środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób
niepełnosprawnych,
d) Zapewnienie uczniom w czasie przewozu stałej i wykwalifikowanej opieki.
V. Termin składania ofert
1. Oferty należy składać do dnia 30 grudnia 2016 r. do godziny 15.15 w siedzibie Urzędu
Gminy Grabowiec, ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec, pokój nr 14 (sekretariat)
w zamkniętych kopertach z oznaczeniem nazwy zadania i składającego ofertę.
2. Oferta powinna być złożona na obowiązującym formularzu, którego wzór określa
Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonywania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. , poz.
1300).
3. Oferta powinna spełniać wymogi art. 14 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert
1. Oceny ofert dokona komisja powołana przez Wójta Gminy Grabowiec.
2. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Grabowiec po zapoznaniu się z opinią komisji
konkursowej.
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Gminy Grabowiec, na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Grabowiec, w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Grabowiec.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30 grudnia 2016 roku.
Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku gdy w konkursie zostanie złożona tylko
jedna oferta.
VII. Informacja o zrealizowaniu w roku ogłoszenia otwartego konkursu i w roku
poprzednim zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, w tym
wysokość udzielonych dotacji
W roku ogłoszenia konkursu przyznano dotację w kwocie 76.000,00 zł na zadanie tego samego
rodzaju, a w roku poprzednim kwota dotacji wynosiła 68.800,00 złotych.
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