
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
działĄąc na podstawie art. 1 1 ust' 2 t art. 13 ustawy z dnla 24 kwietnia 2003 r. o działalnoŚci
pozytkupubl icznegoiowolontar iac ie (Dz.U.z20|4r . ,poz '11|8zpoŹn.zm.)orazUc l rwały
Nr III/6/l4 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 grudnia 20|4 r. w sprawie przyjęcia
Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządovtymi oraz
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy zdnja 24 kwietnia2003 r, o działalności
pozytku publicznego i o wolontariacie na2015 r., ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację
następuj ący ch zadan pub l icznych

z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, obejmujących
I. wspieranie działań służących integracji i aktywizacji w Środowisku osób niewidomych
i niedowidzących, chorych na cukrzycę, chorych na nowotwory.
Na realizację tego zarJania zaplanowano środki publiczne w kwocie 10.000 zł.
Koszt reaItzacji tego zadania w roku 2014 wyniósł 13.000 zł

z zakresu działa|noŚcina rzecz osób w wieku emerytalnym
II. polegających na tworzeniu warunków do integracji i aktywności osób w wieku
emerytalnym.
Na rea|izację tego zacJ.ania zaplanowano Środki pub|iczne w kwocie 9.000 z|.
Koszt realizacjl tego zadania w roku 2014 wyniósł 9.000 zł.,

z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego' obejmujących
III. wspieranie działalności służącej upowszechnianiu kultury, popularyzacja i edukacja
społeczeństwa w zakresie zachowania dziełJzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej.
Na realizację tcgo zaclania zap|anowano środki publiczne w kwocie l1.000 zł.
Koszt rea|izacji tego zadania w roku 2014 wyniósł 17.000 zł.

ZasacJy przyznaw ania dotacj i:
l) w otwartych konkursach ofert mogą uczestniczyc organizacje pozarządowe oraz intle

podrrrioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. o działalności
pozytku publicznego i o wolontariacie' które łącznie spełniają następujące warunki:
zamierzaj4 realizowac zadanie na rzęcz mieszkańców Rawy Mazowieckiej, prowadz4
działalnośc statutową w dziedzinię objętej konkursem, dysponują odpowiedrrio
wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania' posiadają doświadczenie niezbędne do
rea|tzacji zadania będącego przedmiotem konkursu, przedstawią poprawnie sporządzoną
of-ertę, zgodną z zadanięm konkursu na stosownym formu|atzu wraz z wymagatlyll-li
załącznikami.

2) rozpatrywane będą wytącznie oferty kompletne i prawidłowe, zł.oŻone według
obowiązującego wzoru' w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
ZłoŻęnie oferty nie jest równoznaczne Z przyznaniem dotacji. Dotację na rea|izację
zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu
konkursowym.

3) dotacje na wsparcie realizacji zadanta publicznego przyznaje Burmistrz Miasta Rawa
Mazowiecka.

Terminy i warunki realizacji zadania:
Zadanie będące przedmiotem konkursu będzie realizowane w terminie od zawarcia
umowy do 31 grudnia 2015 r. Zadanie winno być realizowanę Z najwyŻszą starannością
przy oszczędnym i celowym wydatkowaniu środków publicznych, zgodnie z zawartyrnl
unrowarni oraz obowiązującymi przepisami.



Termin składania ofert - 9 kwiecień 2015 r. (czwartek) do godz.l6.00
oferty na|eŻy składać w biurze podawczym (pok. nr 17) Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

Plac Pitsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka. oferty dotyczące w. w. zadań winny być

złoŻone zgodnie Zę wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki

Społecznej z dnia 15 grudnia f0I0 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy

dotyczących zadaniapublicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U.

z 2O|| r. Nr 6, poz 25), z podaniem nazvq v i adresu podmiotu oraz naz'vqy zadania, którego

dotyczy of'erta.
oferty powinny byc czytelnie wypełnione i podpisanę przez osoby upowaznione do składania

oświadczenia woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzone pieczęciąjednostki.

Do oferty na|eŻy doł'ączyc:
1) kopia lub oryginał aktualnego wypisu z krajowego rejestru sądowego, innego rejestru lub

ewidencji' potwierdzająca status prawny oferenta i umocowanie osób go replezentujących-
dokument nrusi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezaleznie od

tego, kiedy został wydany.
2) oświadczenie:
. o nieprowadzeniu dziatalności w celu osiągnięcia zysku
o o braku zajęó komorniczych wobec oferenta
o wykorzystaniu zgodnie Z ptzeznaczeniem dotacji na rea|izację zadan publicznych w

ostatnich trzech latach.
Terminy, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
|) rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 22 kwietnia 2015 r., ogłoszenie

wyników ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i na tablicy

ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka'
2) oferty zostaną rozpattzone przez komisje konkursową dla opiniowania ofert w otwartych

konkursach ofert na realizację zadan publicznych, powołane Zarządzeniem Bunnistrza

Miasta Rawa Mazowiecka .
3) odrzuceniu podlegają of-erty: złoŻonę na innych drukach niz wskazane w niniejszyrrr

ogłoszeniu, niekompl etne, złoŻone po terminie, dotyczące zadania, które nie jest objęte

celami statutowymi organizacji składającej ofertę, złoionę przez podnriot nieuprawniony'
zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do wzięcia udziatu w konkursie, nie dotyczące pod

względerrr merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogtoszeniu.
Po dokonaniu wyboru ofbrty podmiot wnioskujący o przyznanie dotacji otrzymuje
pisemrrą informację o wysokoŚci dotacji. Zastrzega się mozliwość zmiany wysokości

dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złoŻonej ofbrty. Warunkiern
przekazania dotacji jest zawarcie stosownej umowy pomiędzy Burmistrzem Miasta Rawa

Mazowiecka a wnioskowanym podmiotem oraz zt'oŻenie zaktualizowanego kosztorysu i

harmo n o gramu zadan ia w przyp adku pr zy znania innej kwoty ni z wni o skowano.
Kryteria stosowane przv dokonvwaniu wvboru ofert:
celowość,
mozliwość rea|izacji zadania prZęZ podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje,

uprawnienia i doŚwiadczenie realizatorów' osiągnięcia),
ef-ektywność (relacja kosztów i rezultatów' ocena kalkulacji kosztów rea|izacjl zadania, w

tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość grup, uczestników)
rzetelnoŚć i terminowośó' oraz sposób roz|iczenia Środkow finansowych (biorąc pod

uwagę realizację zadai w poprzednim okresie),
wyso ko ść środków publ i cznyc h pr zeznaczonych na r ea|izację zadania,
udziat środków własnych lub środków pochodzących z innych żródeł narea|tzację zadania
publicznego.



Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak równiez formularze ofert wraz z wymaganymi
zaŁącznikami są udostępnione w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka w Wydziale oświaty,
Kultury, Zdrowia i Sportu Pl. Piłsudskiego 5 pokój nr7 atakżzę nastronie internetowej w
zahJadcę aktualności: www.rawamazowiecka.pl i w biuletynie informacji publicznej
www.bip. rawamazowiecka.pl
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