Otwarty konkurs ofert

Prezydent Miasta Konina, działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r.
poz. 450), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.:
„Kastracja i leczenie kotów wolno żyjących” w ramach Konińskiego Budżetu
Obywatelskiego na 2019 rok
I.

Rodzaj zadania i forma realizacji:

Rodzaj zadania:
Kastracja i leczenie kotów wolno żyjących w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego
na 2019 rok polegające na:
1.
2.
3.
4.

Finansowaniu kosztów leczenia i zabiegów weterynaryjnych kotów wolno żyjących.
Finansowaniu kosztów zabiegów kastracji kotów wolno żyjących.
Finansowaniu kosztów usypiania ślepych miotów kotów wolno żyjących.
Zakupie karmy dla kotów wolno żyjących.

Forma realizacji : powierzenie.
Koszty które mogą być pokrywane w ramach środków z dotacji to koszty:
 leczenia i zabiegów weterynaryjnych kotów wolno żyjących;
 zabiegów kastracji kotów wolno żyjących;
 zakupu leków i szczepionek dla kotów wolno żyjących;
 zakupu karmy dla kotów wolno żyjących.
II.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Wysokość dotacji - 90.000,00 zł

III.

Zasady przyznawania dotacji:
1. Zasady przyznania dotacji na realizację ww. zadania określają przepisy ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie
(Dz. U. z 2018 r. poz. 450)
2. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana
i uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu konkursowym.
3. Dotacja jest przeznaczona na finansowanie zadania, o którym mowa w ogłoszeniu
konkursowym.
4. Prezydent Miasta Konina może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie
przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż podmiot lub
jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione
nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub
finansową oferenta.

IV.

Podmioty uprawnione do składania ofert:
1. Uprawnionymi do składania ofert są podmioty prowadzące statutową działalność
w
dziedzinie objętej konkursem: organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450).

V.

Kryteria jakie muszą spełniać podmioty składające ofertę:
1. Nie posiadać zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek
samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów o charakterze publicznym.
2. Posiadać własne konto bankowe.
3. Prowadzić działalność statutową w zakresie objętym konkursem.

VI.

Terminy i warunki realizacji zadania:
1. Termin realizacji zadania - od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 r.
2. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.
3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania
zostaną określone w umowie.

VII.

Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferty wraz z załącznikami należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, Plac
Wolności 1, w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem: ,,Otwarty konkurs
ofert – Kastracja i leczenie kotów wolno żyjących w ramach Konińskiego Budżetu
Obywatelskiego na 2019 rok”, w terminie do dnia 14.01.2019 roku do godz.15:30
włącznie ( nie decyduje data stempla pocztowego). O przyjęciu decyduje data
i godzina wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Koninie.
2. Oferty należy składać na wzorze stanowiącym załącznik do Rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października
2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji
zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

VIII.

Tryb i kryteria dokonywania wyboru oferty oraz termin wyboru oferty:
1. Wybór oferty na realizację ww. zadania nastąpi w terminie do dnia 31.01.2019 r.
2. Złożone oferty rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez
Prezydenta Miasta Konina Zarządzeniem Nr 153/2018 z dnia 8 grudnia 2018 roku.
3. W przypadku stwierdzenia przez pracowników wydziału merytorycznego błędów
formalnych, pracownicy informują oferentów o możliwości ich jednokrotnego
uzupełnienia i poprawienia w terminie 5 dni roboczych od daty pisemnego (pocztą
tradycyjną, elektroniczną, faxem) lub telefonicznego powiadomienia.
4. Przy wyborze oferty pod uwagę będą brane następujące kryteria:
a) Wartość merytoryczna i walory promocyjne projektu (celowość oferty, zakres
merytoryczny, zasięg, zgodność z ogłoszeniem).
b) Ocena kosztów kalkulacji zadania pod względem celowości, oszczędności oraz
efektywności wykonania,

c) Możliwość realizacji zadania przez oferenta (posiadanie zasobów rzeczowych
i kadrowych).
d) Kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie oferenta w realizacji zadań
o podobnym charakterze i zasięgu.
5. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta
Konina.
6. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną opublikowane na stronie internetowej miasta
Konina, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, Plac Wolności 1.
7. Nie będą brane pod uwagę oferty:
a) niekompletne, złożone na formularzu innym niż określony w ofercie,
b) niedotyczące pod względem merytorycznym zadania ogłoszonego w
konkursie,
c) dotyczące zadania, które nie jest celem statutowym podmiotu.
IX.

Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej zadaniach
tego samego rodzaju, które były dotowane w roku ogłoszenia konkursu oraz w
roku poprzedzającym, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji
udzielonych na ten cel organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których
mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie:

W roku 2017 Miasto Konin realizowało zadanie pn.: „Pomoc i opieka nad bezdomnymi
zwierzętami” w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok – kwota dotacji
50.000,00 zł.
W roku 2018 Miasto Konin realizowało zadanie pn.: ,,Opieka nad kotami wolno żyjącymi na
terenie miasta Konina” – kwota dotacji 9.000,00 zł
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