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otwartvm konkursie oferf

Burmistrz
Nowego DworuGdańskiego
dzia}ając na podstarłie an.ll i 13 ustawy z dnia 2,ł kwiętria 2003 L o działalnościpoż}-tku
publicznego i o tolontariacie /tj, Dz.U z2OIa t. Nr 234, poz, 1535/. w zrł.iązku z Uchwałą
Nr 76lł2011 Rady Miejskiej w NoB,ym Drł,olze Gdańskim z dnia 27 paździemika 201 1 r.
\ł splawie| Gminrrego Proglamu Ploiilakt},ki i Rozwią4łvania Problelrrów Alkoholorł"lclr
i Preliminarza Wydatkórł, w Now)rrr Drł,orze Gdńskim rł. 2012 roku
oglasza ot\ł,arty koŃlLrs ofert na realizację zadania publicznego rł,2012 r.
ł, Zakesie : pl zecirłdziałania uzależnieniom i patologiom społeczn}m

Rodzaj zadania publicznego:
Plorradzenie Klubrr Abstvnenta rv No\ł,lm Dlł,orze Gdańskin,
1.

2. Wysokość środków publiczn"vch przeznaczonych la rea|izację tcgo zadania rv 2012 r.
rvynosi- 3.330 żł,\v tym 450 zł. - opłata za dzierżawę ponieszczęlia. \ł, któlym będzie
działał Klub Abstynenta,
3. Zasady przlznałl,ania dotacji:

1/ oleńa n]usi być sporządzona na folmulalzl.l zgodnr.m z rozporządzeniem Ministra
Pracy i Polityki Społecznej ż dnia 15 grudnia 2010 roku rv sprawię WZoru o1'erly realizacji
zadania publicznego, Ialnowego \\ź01.11 unowv o wykonanie zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z rłykonania tego zadania lDz. \]. z 2011 r. Nr 6, poz.25l wlaz
Z llynaganymi załącznikami oraz zawierać irrfonrracje rłymienione w A11. 14 us|.l ustatJ,
z dnia 24 k,vietnia 2003 r. o działa]nościpożytku publicznego i o rvolontariacie /t,j. Dz,U.
,, 20l0 r, \r 2.1,ł. poz, l51o,.l mirnouicie:
. sżczegółowy Zakes rzeczo\ly Zadania pllb]icznego ploponowanego do realizacji;
. termin i miejsce realizacji zadania pubiicznego;
. kalkrrlację przewidywanych kosztó\Ą, rcalizacji zadania pńliczncgo:
. infonnację o rł,cześniejszejdziałalnościorganizacji pozarządovej lub podnriolów
wymienionyclr w art, 3 ust,j sktadających ofertę w Zakesie, którego dotycży Zadanie

pirb]icznę;
. inlormację o posiadanych zasobach żeczo\łTch i kadr.orłlch zapelłniających rłykonanie
zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację
danego zadania pochodzących z inn"vch źródeł;
. Deklarację o zamiarze odpłatncgo 1ń nieodpłatnego w),konania zadania publicznego.
2/ Podmiotami upralniorrymi do Złoźenia ofcrty są podmioty \łTmienioie w ań. 3 Ww,
ustauy ,

3/ Dotacja Zostanie przyżnana na podsta\łie wybrauej ol'eńy i Zawcrlej ulno\Ą)
z obowiązkiem rozliczenia się po wykonaniu zadania.
4/ Zlecertie zadirnia publicznego odbwa się w folmie po[ierzenia lea]izacji zadania rvraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie j ego realizacji.
5/ \łrysokośćprz"vznanej dotacji może b),ć niższa, niż rvnioskorvana w ofercie,
6/ Pref'erowaDi ofelenci Z terenu Miasta i Gminy Nov} Dwór Gdański.
4.

Termin rcalizacji zadania:
n-cy. mininwn 3 godziny tygodniowo

2012 rok, l2

-2-

TermiD składania ofert:
1/ o1'erty wIaZ Z Wymagan}mi załącznikami należy składać \v seketfiiacie Uźędu
Miejskiego w Nowym Dworze Gdńskim, ul, Wejhela 3 pokój Nr 19, bądź
za pośrędnichvem poczty na adres: Urza! Miejski. 82-100 Nowy Dwór Gdński, ul. Wejhera
3, Wterminie do dnia 28.11,2011roku.dogodz. 15,30.
2/ oi'eńa musi być złożonaw Zamłniętei kopelcie, na której należy unieścićinfornracje:
pełną nazwę ofelenta oraz tytuł zadania ,, Prowaclzenie K]ubu Abstynęnta w No\łvm Dworze
5.

3/

Ofelty niezgodne ze .'\,'.zorem. niekompietne i nieprawidłowo wlpełnione 1ń złożolre
po teminie nie będą lozpatrywane.
4/ o zachowariu terminu decyduje data złożeniaofelty ń. seketariacie lub data stempla
pocŹowego.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy lvyborze ofert:
oferty będą rozpatrywanę plzeż Komisję Konkursową powołaną przez Bulmistza
Nowego Drł,oru Gdańskiego.
2 Ro,,snz}gnięcie kollkur.u na.tą:i rł ciągu 14 dni od daty upłyłTrterminu składania ofelt,
J Prz1 rozparryuanirl olen L rłzglęJn'a się inlbrmacje rvl,szczególnione w afi. 14 i 15 lłw,
6.

1/

4/

Wyboru oferty dokona Bulmistrz Nowego Dworu Gdariskiego na podsta\łię plotokołu
Komisji Konkursowej.
5/ Wlłriki konkursu: wykaz ofercnta, nazlva zadania publiczlego i \Tsokośćprzyznanych
środków publicznych zostaną zanieszczone ł,Biuletynię Infomacji Publicznej, na tabiicy
ogłoszeń oraz stronie internęto\\,ej Urzędu Miejskiego w Norłym Drł,orze Gdańskim,

7.wysokośćśrodkórv publicznych przezDaczonych na realizację zadania W 2010 roku
i w 2011 roku w],nosiła po 3.330zł,
8.

Informacje dodatkołvei

Folmulaźe ofert można pobierać w Urzędzie Miejskim

§

Nowym Dworze Gdańskim,
ul, Wejhera 3, pokój nr 9 .
lnfotmacje dodatkowe dotyczące konkursu ofert nożna uzryskać osobiście lub telelbniczDie
pod nrrmelem /55/24'7 24-01 we\n.23
Bumistrz Nowęgo Drvoru Gdańskiego zastrżega sobie prawo do oalwołania otwaltego
koŃursu ofetl. przesunięcia terminu składania ofelt orzż teminu rozstrzygnięcia konkursu.

Nowy Dwór Gdański, 31.10, 2011 rok

