Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0151-V/51/176/10
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 30.11.2010 r.

I. Szczegółowy opis zadania:
1. Dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice:
a. 5 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka
Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Cieszynie przy ul.
Mickiewicza 13,
2. Wymagane jest posiadanie przez oferenta środka transportu przystosowanego do
przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
3. Zadanie powinno być realizowane w warunkach zapewniających bezpieczeństwo i
opiekę wszystkim jego uczestnikom.
4. Dowóz realizowany powinien być pod nadzorem:
a. kierowcy, który posiada przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej
pomocy,
b. opiekuna, który spełnia wymagania: m. in. wykształcenie średnie; przynajmniej
roczne doświadczenie w pracy z dziećmi z upośledzeniem umysłowym, ze
sprzęŜonymi niepełnosprawnościami; przeszkolenie w zakresie udzielania
pierwszej pomocy; przeszkolenie w zakresie udzielania pomocy w nagłych
wypadkach związanych z jednostkami chorobowymi dzieci (m.in. atak
padaczki, atak agresji)
5. Kwota dotacji, którą zamawiający moŜe przeznaczyć na realizację zadania- 30.000 zł
6. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2010
roku wynosiła - 13806 zł. ( realizacja od IX-XII)

II. Zasady przyznawania dotacji oraz termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu
wyboru ofert:
1. Dotację udziela się na podstawie pisemnej oferty, złoŜonej w terminie określonym w
ogłoszeniu.
2. Warunkiem otrzymania dotacji jest prawidłowe rozliczenie się z dotacji za rok 2010.
3. ZłoŜenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
4. Organ administracji publicznej dokona wyboru oferty w terminie do 7 dni od upływu
terminu składania ofert.
5. Oceny złoŜonych ofert dokonywać będzie powołana w tym celu Zarządzeniem Wójta
Gminy Zebrzydowice Komisja Oceniająca.
6. Wójt Gminy podejmuje decyzję dotyczącą wyboru oferty, po zapoznaniu się z opinią
komisji oceniającej.
7. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
a. wysokość środków budŜetowych przeznaczonych na realizację zadania,
b. ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania,
c. ocena moŜliwości realizacji zadania, przy uwzględnieniu informacji podanych
przez oferenta,
d. dotychczasowa współpraca z samorządem i jego organami.
PowyŜsze kryteria stanowią instrument, który pozwala na wszechstronną ocenę
złoŜonej oferty i wybór realizatora zadania.

III. Informacje dodatkowe:
1. wzór oferty realizacji zadania publicznego
2. wzór umowy wykonania zadania publicznego

3. wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego
znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2010r.
( Dz. U. Nr 264, poz. 2207) oraz w referacie organizacyjnym Urzędu Gminy pokój nr 26.

IV. Termin realizacji w/w zadania – od 02 stycznia do 30 czerwca i od 01 września do 31
grudnia 2011 r.

V. Ofertę naleŜy złoŜyć do dnia 27.12.2010r do godziny 12.00, w Urzędzie Gminy
Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6, pokój nr 26 w zamkniętej kopercie z podaniem
nazwy składającego ofertę oraz adnotacją: „ Konkurs ofert na dowóz dzieci
niepełnosprawnych”. Oferty złoŜone po terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert 27.12.2010 r. o godzinie 1215 .

