
OGŁOSZENIE 

 z dnia 27 listopada 2017r. 

Wójt Gminy Medyka 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy 

pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Medyka 

do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego 

i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przemyślu” .  

Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 7,14 ustawy z dnia      24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm). 

I. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 

       Na realizację tego zadania przeznacza się kwotę 48.000,00 zł 

       (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych).  

II. Zasady przyznawania dotacji: 

Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego 

oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) 

III. Terminy i warunki realizacji zadania: 

1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018r. 

2. Warunki realizacji zadania: 

a) Dowóz dzieci z głębokim, znacznym i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi 

niepełnosprawnościami z terenu Gminy Medyka z miejsca zamieszkania dziecka do Ośrodka 

Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego i Ośrodka Szkolno–Wychowawczego Nr 1 

w Przemyślu i z powrotem do miejsca zamieszkania, 

b) Dowóz dzieci odbywać się może środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób 

niepełnosprawnych (wózka inwalidzkiego), 

c) W czasie przewozu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki 

nad dzieckiem.  

IV. Termin składania ofert: 

Termin składania ofert upływa z dniem 20 grudnia 2017 r. do godz. 12.00. 

Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy, Urząd Gminy Medyka. 

Oferta powinna być złożona według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy             

i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów 

dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U.        

z 2016r. Poz. 1300) 

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 

1.    aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia), 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania. 

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 15 dni od upływu terminu do składania ofert. 

Oceny otwartej i merytorycznej dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy. 

Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie wzięta pod uwagę: 

a) możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową, która złożyła ofertę, 

b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym odniesieniu do zakresu finansowego 

zadania oraz uwzględnienie środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. 

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna 

oferta. 

VI. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu i roku poprzednim zadaniach 

publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, w tym wysokość  udzielonych 

dotacji: 

W roku 2017 koszty realizacji zadania wymienionego w niniejszym ogłoszeniu wynosiły  45.000.00 zł . 

 

 

        Wójt Gminy Medyka 

 

        mgr Marek Iwasieczko 


