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listopada

do składania ofert w otwartym konkursie na realizację w latach 2022 - 2024 zadania
publicznego będącego zadaniem własnym Miasta Stargard w dziedzinie ochrony zwierząt
i bezpieczeństwa publicznego, polegającego na prowadzeniu opieki nad wolno żyjącymi
kotami.
W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r., poz. 1057 ze zm.).
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w terminie oferty na formularzu
zgodnym z załącznikiem nr 1 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 2018r. poz. 2057), wraz z określonymi w tym formularzu załącznikami oraz innymi
dokumentami wskazanymi przy warunkach realizacji poszczególnych zadań.
Formularz oferty wraz z niniejszym ogłoszeniem dotyczącym otwartego konkursu ofert
można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu
Miejskiego w Stargardzie przy ul. Rynek Staromiejski 1. Druki ofert dostępne są również na
stronie internetowej www.stargard.pl -BIP/konkursy.
Warunki realizacji poszczególnych zadań zostały określone w załączonej tabeli z wykazem
zadań.
Oferty dotyczące niniejszego konkursu należy składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska Urzędu Miejskiego ul. Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie łub za pośrednictwem
poczty na adres Urzędu Miejskiego w Stargardzie przy ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
w nieprzekraczalnym terminie do 29 listopada 2021 r. do godz. 16.00 (liczy się data wpływu
do Urzędu).
Konkurs zostanie przeprowadzony przez Komisję Konkursową na posiedzeniu, które
odbędzie się 01 grudnia 2021 r. o godz. 9.00 w pokoju nr 106 Urzędu Miejskiego
w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 1, z zastrzeżeniem możliwości zmiany terminu
posiedzenia w uzasadnionych przypadkach.
Przy rozpatrywaniu ofert Komisja będzie kierowała się kryteriami zawartymi
w „Karcie oceny ofert”, a w szczególności będzie brała pod uwagę:
1) możliwość realizacji zadania przez Podmiot;
2) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu
do zakresu rzeczowego zadania;
3) maksymalna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
wynosi 50.000,00 zł. (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) rocznie.
Oferty wraz z załącznikami złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, złożone
po terminie, niepodpisane lub podpisane przez osoby nieuprawnione zostaną odrzucone
z przyczyn formalnych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja Konkursowa
może rozpatrzyć ofertę zawierającą braki formalne pod warunkiem uzupełnienia

2021

rok

ich we wskazanym przez Komisję Konkursową terminie.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty z dniem zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta
Stargard protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej wraz z ogłoszeniem wyników
otwartego konkursu ofert - w terminie do 23 grudnia 2021r.
O podjętych decyzjach Podmioty zostaną poinformowane na stronie internetowej
www.stargard.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miejskiego. Nie przewiduje się oddzielnego powiadomienia Podmiotów o wynikach
konkursów.
Prezydent Miasta Stargard:
1) zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania

2)

3)
4)

ofert,

zakłada możliwość zawarcia umowy o wspieranie zadania publicznego na czas
określony, nie dłuższy niż 3 lata. W przypadku podpisania ww. umowy wysokość kwoty
na realizację zadania będzie corocznie aneksowana po zatwierdzeniu budżetu miasta
przez Radę
Miejską
w
Stargardzie,
W
przypadku,
gdy
Rada
Miejska
nie przeznaczy środków na realizację danego zadania, Prezydent Miasta Stargard
rozwiąże umowę ze skutkiem natychmiastowym, a zaangażowanym Podmiotom nie
przysługują z tego tytułu żadnego roszczenia,
zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości dotacji po rozstrzygnięciu konkursu
w przypadku zmiany kosztów oraz zakresu rzeczowego zadania,
w przypadku nie przyjęcia przez Radę Miejską w Stargardzie budżetu miasta
na 2022 r. Prezydent Miasta Stargard zastrzega sobie prawo do nie zawarcia umowy na
realizację przedmiotowego zadania. Oferentom nie będą przysługiwały z tego tytułu
żadne roszczenia.
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Posiadanie własnych zasobów ludzkich i rzeczowych, które mogą
być wykorzystane przy
realizacji tego zadania.
5. - Posiadanie możliwości wykorzystania wolontariuszy do świadcze
nia pracy przy realizacji
zadania,
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w wysokości 25.000 zł.
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zapobieganie nadmiernemu i niekontrolowanemu wzrostowi
populacji kotów wolno
żyjących na terenie miasta Stargard, poprzez prowadzenie kastracji
i sterylizacji oraz
niezbędnych zabiegów weterynaryjnych,
2)
poprawa dobrostanu populacji kotów wolno żyjących,
3)
wspieranie aktywności społeczności lokalnych, tworzenie warunkó
w do powstawania
nowych inicjatyw obywatelskich oraz propagowanie właściwych
postaw w stosunku do |
kotów wolno żyjących i opieki nad nimi.
4)
prowadzenie rozliczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami
7. Zadanie ma być wykonane poprzez realizację następujących
działań:
1)
zapewnienie kotom wolno żyjącym schronienia « jeżeli zaistniej
e taka potrzeba,
2)
zapewnienie opieki weterynaryjnej wolno żyjącym kotom,
3)
prowadzenie działań związanych z kontrolą populacji kotów wolno
żyjących w mieście,
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Popularyzując je wśród opiekunów społecznych kotów i finansując kastracje
,

po przeprowadzonych zabiegach weterynaryjnych zapewnienie
przez oferenta czasowej
opieki pooperacyjnej zwierzętom przy współpracy zaangażowanych
w realizacje zadania
wolontariuszy, z zastrzeżeniem, ze po przebytych zabiegach i opiece
pooperacyjnej koty
należy wypuścić w miejsca ich naturalnego bytowania,
zorganizowanie „systemu zapewniania karmy dla kotów”, szczegól
nie w okresie od 15 |
listopada do 15 marca następnego roku,

stały kontakt z opiekunami społecznymi,

7)
zakup i utrzymanie i dystrybucja budek dla kotów — jeżeli zaistniej
e taka potrzeba,
8) - współpraca z TOZ Kiczarowo, MPGK Sp. z 0.0. oraz Strażą
Miejską w przypadku kotów
wolnożyjących, które wymagać będą opieki weterynaryjnej w
sytuacji np. wypadków

komunikacyjnych.
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6. Zakres realizowanego zadania:
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