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Załącznik do zarządzenia nr 145/2017 

Wójta Gminy Niebylec 

z dnia  20 listopada 2017 r. 

Ogłoszenie konkursu 

na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji 

oświaty i wychowania 

 

 Na podstawie art. 5 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) Wójt Gminy Niebylec 

OGŁASZA 

 OTWARTY KONKURS OFERT na realizację w okresie od 2 stycznia 2018 r. do  

31 grudnia 2018 r. zadania z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego edukacji, oświaty  

i wychowania, pn.: 

 „Dowóz i zapewnienie opieki w czasie przewozu niepełnosprawnego ucznia z terenu Gminy 

Niebylec do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie,  

ul. Powstańców Śląskich 16” 

 

I. Rodzaj zadania. 

Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest powierzenie realizacji zadania publicznego  

w zakresie dowozu i sprawowania opieki w czasie przewozu ucznia niepełnosprawnego  

z terenu gminy Niebylec, z miejsca zamieszkania tj. z Lutczy - do Ośrodka Rehabilitacyjno – 

Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie, ul. Powstańców Śląskich 16 i z powrotem.  

Zadanie mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U.  

z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) 
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 II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację: 

  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację Zadania wynosi: 15 200, 00 

zł (słownie: piętnaście tysięcy dwieście zł 00/100). 

W 2017 r. środki wydatkowane z budżetu Gminy na realizację zadania wynosiły: 14 500  

(słownie: czternaście tysięcy pięćset złotych 00/100) 

 III. Zasady przyznawania dotacji 

Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert, 

który złoży ofertę zgodną z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów oferty  

i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów 

sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.U. z 2016 r. poz 1300 ) oraz spełni kryteria zawarte 

w części VI ogłoszenia. 

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

Dotację na przedmiotowe zadanie zostanie przyznana podmiotowi, którego oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą z uwzględnieniem kryteriów zawartych w części VI ogłoszenia. 

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania, o którym mowa w niniejszym 

ogłoszeniu. 

IV Termin i warunki realizacji zadania 

1. Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 2 stycznia 2018 r do 31 grudnia 2018 

r. - w dni nauki szkolnej w w/w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno - 

Wychowawczym w Krośnie, ul. Powstańców Śląskich 16.  

2. Warunki realizacji zadania: 

1) Dowóz dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Niebylec, tj. z Lutczy do 

wskazanej placówki i z powrotem do miejsca zamieszkania, 

2) Poszczególne kursy odbywać się będą w dwóch turach: przywóz do placówki 

w godzinach od 7.00 do 9.00, odwóz do miejsca zamieszkania w godzinach 14.00 – 

16.00. 
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3) Dowóz dziecka może odbywać się wyłącznie środkiem transportu 

przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych (wózek inwalidzki wraz  

z jego zabezpieczeniem),  

4) W ramach ceny zaproponowanej w ofercie Wykonawca zobowiązany jest do 

ubezpieczenia w zakresie OC i NW przewożonych pasażerów.  

5) Pojazdy wykonujące usługę muszą posiadać aktualne przeglądy techniczne  

i odpowiednie oznakowanie zgodnie z przepisami prawa, 

6) W czasie przewozu podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do 

zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dzieckiem oraz jego 

bezpieczeństwa przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu. 

7) W roku 2018 r. dowożone będzie jedno dziecko. 

8) Realizacja zadania powinna się odbywać zgodnie z zawartą umową, zgodnie  

z obowiązującymi standardami i przepisami oraz z najwyższą starannością. 

9) Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne doświadczenie  

i spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

 V. Termin składania ofert: 

Oferty należy składać w formie pisemnej w Gminnym Zespole Ekonomiczno – 

Administracyjnym Szkół w Niebylcu, adres: 38-114 Niebylec 182A w terminie do  

4 grudnia 2017 r. do godz. 10.00 w zamkniętych kopertach z oznaczeniem składającego 

ofertę oraz z dopiskiem „Oferta na dowóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy 

Niebylec”. 

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert 

1. Wybór oferty nastąpi w dniu 4 grudnia 2017 o godz. 10.10 w  Gminnym Zespole 

Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Niebylcu  

2.   Oferty oceniane będą pod względem formalnym, czyli poprawności wypełnienia 

oferty i kompletności załączników, a także pod względem merytorycznym wg 

kryteriów określonych w art. 15 ust. 1 w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 
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3. Oferta powinna zostać  złożona według wzoru  określonego w rozporządzeniu  

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie 

wzorów oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych 

oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.U. z 2016 r. poz 1300 ),  

a ponadto być kompletna oraz podpisana przez osobę upoważnioną do składania 

oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu i ponadto zawierać:  

a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do 

realizacji, 

b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego, 

c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego 

d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających 

wykonanie zdania publicznego  

e) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę  

w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne, 

f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania. 

 

4. Oferty złożone wadliwie, niekompletne bądź złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane 

5.  W pierwszej części konkursu, obejmującej otwarcie ofert, mają prawo uczestniczyć 

przedstawiciele oferentów. 

6.  W drugiej części konkursu, sprawdzana będzie zawartość ofert, tj.: 

a) Szczegółowy zakres rzeczowy proponowany do realizacji działania. 

b) Informacje o terminie i miejscu realizacji zadania. 

c) Przewidywany koszt realizacji zadania  

d) Aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru 

dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej 

działalności. 

e) Uwierzytelnioną kserokopię statutu lub regulaminu organizacyjnego. 

7. Komisja dokona oceny ofert w ramach przyjętych kryteriów: 

a. merytoryczna wartość oferty, 

b. możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę, 

c. zakres finansowania zadania ze źródeł innych niż budżet gminy w tym 

wielkość środków własnych, 

d. dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem. 
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8.  Oferty będą analizowane i oceniane przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy 

Niebylec. 

9.  Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Niebylec. 

10. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie. 

Osoba uprawniona do udzielania informacji związanych z konkursem jest p. Małgorzata 

Turoń lub p. Natalia Drzał  tel. 17 277-30-62 

Wyniki otwartego konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty na stronie 

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Niebylec oraz Gminnego Zespołu 

Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Niebylcu. 

 

 


