OGŁOSZENIE
BURMISTRZ  MIASTA   I    GMINY   OŻARÓW   
OGŁASZA   OTWARTY  KONKURS  OFERT  NA   REALIZACJĘ
ZADANIA   PUBLICZNEGO   W  ZAKRESIE  POMOCY  SPOŁECZNEJ    NA 2007R. TJ.

1)  Pozyskiwanie   artykułów   żywnościowych   dla  najuboższych  mieszkańców

2) Zapewnienie   schronienia  osobom  pokrzywdzonym.

I. W  otwartym   konkursie   ofert  mogą  uczestniczyć   organizacje  pozarządowe  prowadzące  działalność   w  zakresie  pomocy  społecznej  oraz  inne  podmioty   wymienione  w  art. 25 ust. 1  ustawy  z  dnia   12  marca  2004 roku  o  pomocy .  Oferty  należy   składać  w  zamkniętych  kopertach  z  dopiskiem    Otwarty  Konkurs   Ofert   na  realizację   zadania  publicznego  w   zakresie  pomocy  społecznej  na  2007rok                           w   sekretariacie  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Ożarowie  ul. L. Mazurkiewicza  19   do  dnia   7  maja   2007.
Wzór  oferty  określa   Rozporządzenie  Ministra   Polityki   Społecznej   z  dn.   8  marca   2005r.  w  sprawie  określenia   wzoru  oferty   podmiotu  uprawnionego / Dz.U.Nr 44 poz. 427/.
II. Zadanie   realizowane  będzie   w  okresie  maj  - grudzień  2007r.   na  terenie  Gminy Ożarów.  
III. Na  realizację   zadania   przewidujemy :
 Zadanie I – kwota 5 000zł.
 Zadanie II- kwota 2 000zł.
IV.  Zasady    przyznawania   dotacji – zgodnie  z  przepisami   ustawy   z  dnia   12  marca  2004r.  o  pomocy  społecznej ( Dz.U. Nr 64 poz.593  z  póź.zm.).
Dotacje  udzielane  będą  na  wsparcie   realizacji   zadania  publicznego   którego  szczegółowy  zakres  i  warunki  realizacji  określone  zostaną  w  umowie   zawartej                      z  oferentem   wybranym   w  drodze  konkursu. 
V. Wybór  oferty  nastąpi  w  terminie  do  dnia   14   maja  2007r.  Tryb   i  kryteria  określa  ustawa   z  dn.  24   marca  2004r.  o  pomocy  społecznej  Dz.U. Nr 64  poz.. 593  z  późn. zm.   oraz   Uchwała  Nr    XXXVII/253/2005 Rady  Miejskiej  w  Ożarowie   z  dnia   28.12.2005r.  w  sprawie  uchwalenia   programu  współpracy  Gminy  Ożarów                                z  organizacjami  pozarządowymi    oraz  innymi   podmiotami   prowadzącymi  działalność   pożytku  publicznego  w  2006r.
VI. Postępowanie   o  udzielenie   dotacji  jest   jawne.
VII. Przy   wyborze   oferty  brane   będą   następujące   kryteria  oceny :
	merytoryczna  wartość  oferty – maksymalnie  1  punkt

- zgodność  z  założeniami  ustawy  o  pomocy  społecznej – 1 punkt,
b) możliwość  realizacji zadania  przez  organizacje – maksymalnie 3 punkty,
- posiadane  doświadczenie  niezbędne  do  realizacji  zadania - 2  punkty, 
- zaplecze  lokalowe – 1 punkt,
c) przedstawiona  kalkulacja   kosztów  zadania,  w  tym   w  odniesieniu do  zakresu  rzeczowego – maksymalnie  1  punkt,
      d) wysokość  środków   przeznaczonych   na  realizację    zadania  - maksymalnie                         1  punkt,
      e) inne – maksymalnie  1  punkt
- dotychczasowa  współpraca  z  samorządem  oraz  instytucjami  -  opinie                                 i  rekomendacje.
Za  najkorzystniejszą  ofertę   uważa  się  ta  która   uzyska   największą   ilość  punktów.

