Załącznik
do uchwały Nr 281/09
Zarządu Powiatu Konińskiego
z dnia 31 marca 2009 r.

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
Działając na podstawie art. 25 ust. 1, 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Konińskiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania mającego na celu dofinansowanie
zorganizowania i przeprowadzenie Powiatowych Dni Rodziny 2009
I. Rodzaj zadania
Realizacja zadania ma na celu zorganizowanie i przeprowadzenie w czerwcu na terenie
powiatu konińskiego Powiatowych Dni Rodziny 2009 w formie festynu dla mieszkańców,
przy udziale gmin powiatu konińskiego.
II. Termin i warunki realizacji zadania
Zadanie zrealizowane musi zostać na terenie powiatu konińskiego, z wyłączeniem miasta
Konina. Podmiot składający ofertę przedkłada pisemną deklarację gmin o udziale
i współpracy w zakresie realizacji przedsięwzięcia.
Zadanie realizowane będzie w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 lipca 2009
przez podmiot wyłoniony w wyniku konkursu, z którym zawarta zostanie umowa.
III. Wysokość dotacji na realizację zadania
Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację ww. zadania w roku 2009 wynosi: 8 000,00 zł.
(słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).
IV. Zawartość oferty podmiotu
Ofertę należy sporządzić na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik
do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie
określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz.U. Nr 44 poz. 427) określając:
1) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis
planowanego działania, wraz z wstępną deklaracją gmin o udziale i pomocy w organizacji
przedsięwzięcia,
2) termin i miejsce realizacji zadania,
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
4) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych wskazujących na możliwość
wykonania zadania,
5) informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych
źródeł na realizację zadania,
6) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego
dotyczy zadanie,
7) inne informacje wymagane zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert.

V. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu
prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności (ważny do trzech
miesięcy od daty wystawienia odpisu),
2) sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok lub
w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności,
3) statut podmiotu,
4) deklarację o zamiarze osiągania lub nie osiągania zysku przy realizacji zadania,
5) oświadczenie o braku zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.
VI. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest :
1) uzupełnienie wszystkich pól formularza oferty w sposób czytelny,
2) zamieszczenie w formularzu oferty precyzyjnie sporządzonego opisu planowanego
działania,
3) zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt IV ppk 1,
4) dołączenie kompletu dokumentów, o których mowa w pkt V.
VII. Termin składania ofert
Formularze oferty można pobrać w Sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Koninie , ul. Aleje 1Maja 9. Oferty należy składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego
w Koninie, ul. Aleje 1 Maja 9, w zaklejonej kopercie z dopiskiem na „Konkurs na
zorganizowanie i przeprowadzenie Powiatowych Dni Rodziny 2009” . Ostateczny termin
składania ofert upływa z dniem 6 maja 2009 r. W przypadku nadesłania oferty pocztą, o
dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie nie
będą rozpatrywane.
VIII. Kryteria, termin i tryb stosowane przy wyborze oferty
1)
a)
b)
c)
d)

Wybór oferty będzie oparty o następujące kryteria:
zasoby kadrowe gwarantujące należytą realizację zadania,
pisemną wstępną deklarację gmin o udziale w projekcie,
zawartość merytoryczną proponowanego programu festynu,
racjonalność gospodarowania środkami finansowymi wynikającymi z potrzeb
i możliwości w zakresie realizacji przedmiotowego zadania,
e) złożenie w odpowiednim terminie wymaganej dokumentacji.
2) Zarząd Powiatu Konińskiego dokona wyboru oferty do 28 maja 2009 r, po uprzednim
zaopiniowaniu przez Zespół Opiniujący przy Starostwie Powiatowym w Koninie.
3) Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne, co do wymaganego zestawu
dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
4) Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia realizacji zadania zostaną podane
do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na
stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Koninie.

IX. Zawarcie umowy
Podmiot wyłoniony w drodze konkursu ofert zobowiązany jest do zawarcia umowy na
realizację zadania w terminie 7 dni od powiadomienia o wyborze oferty.
X. Informacja o środkach przyznanych przez Powiat Koniński na realizację ww.
zadania
W 2008 r. przyznano dotację w kwocie: 8 000,00 zł.
Wyjaśnień w sprawie konkursu udziela Pani Elżbieta Sroczyńska - Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, tel. (063) 243 03 06

