OGŁOSZENIE
O KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA
PUBLICZNEGO.

I. ZAMAWIAJĄCY
Miasto Obrzycko
Rynek 19
64-520 Obrzycko
NIP: 7872076727
REGON: 631257880
Działając na podstawie art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z póź.zm.) oraz art.
14, 15, 17 ustawy z dnia 11 września. 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U z 2015 r. poz. 1916
ze zm.) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego
Programu Zdrowia na lata 2016- 2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492). Uchwały Nr
XXXII/148/2017 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani na rok 2018 r.
Ogłasza się konkurs ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2018 r.:
Przeprowadzenie diagnozy społecznej z zakresu stosowania środków psychoaktywnych w
postaci alkoholu, narkotyków w tym dopalaczy.
I. Cel diagnozy: otrzymanie informacji dot. wieku pierwszego kontaktu z alkoholem,
narkotykami i dopalaczami, przyczyn zażywania narkotyków, dopalaczy, oraz spożywania
alkoholu, aby wprowadzić odpowiednie działania profilaktyczne. Działaniami tymi będą m.in.
kampanie profilaktyczne, cykliczne zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych prowadzone w
poszczególnych instytucjach, prowadzenie zajęć profilaktycznych dostosowanych do potrzeb
wynikających z raportu po przeprowadzeniu diagnozy. Tematyka kampanii, zajęć konsultacje
społeczne pozwoli na zmniejszenie spożycia nadmiernej ilość alkoholu zwłaszcza przez dzieci
i młodzież, a prowadzona profilaktyka z zakresu narkomanii i dopalaczy pozwoli zmniejszyć
ilość osób sięgających po te substancję.
II. Termin realizacji zadania od 1 maja 2018 r. do 30 września 2018 r.
III. Określenie realizatora zadania.
Osoba zainteresowana powinna posiadać odpowiednie kwalifikację, doświadczenie niezbędne
do wykonania zadania oraz złożyć ofertę realizacji zadania zawierające dane, o których mowa
w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym.

szczegółowy sposób realizacji zadania;
termin i miejsce realizacji zadania
harmonogram działań w zakresie realizacji zadania
informację o wysokości wnioskowanych środków;
informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, jeżeli
działalność ta dotyczyła zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie ofert;
f) informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz zasobie kadrowym
i kompetencjach osób zapewniających wykonanie zadania, a także o zakresie
obowiązków tych osób;
g) informację o wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania oraz kosztorys
wykonania zadania, w szczególności uwzględniające koszty administracyjne.
a)
b)
c)
d)
e)

IV. Opis zadania:
1.Przeprowadzenie diagnozy lokalnej na terenie Miasta Obrzycko dotyczącej problemu
alkoholowego oraz narkomanii i dopalaczy w Mieście Obrzycko, która obejmować będzie:
 przygotowanie narzędzi badawczych (anonimowa ankieta dostosowana do
poszczególnych grup wiekowych),
 przeprowadzenie badania terenowego,
 sporządzenie raportu z badania w wersji elektronicznej i papierowej w ilości 3
egzemplarzy formatu A4.
2. Zakres diagnozy
a) Problem alkoholowy
 określenie spożywania alkoholu tj. częstotliwości spożycia, rodzaj alkoholu
najczęściej spożywanego, określenie wieku
 powody sięgania po alkohol
 sposoby zdobywania alkoholu przez osoby niepełnoletnie
 świadomość problemów związanych z nadmiernym spożywaniem alkoholu
 sprzedaż alkoholu nieletnim – pogląd sprzedawców
 wiedza dot. możliwości uzyskania pomocy z zakresu problemu alkoholowego
 niechciane zachowania wywołane spożyciem nadmiernej ilość alkoholu.
b) Problem narkomanii i dopalaczy
 powody sięgania po narkotyki
 powody sięgania po dopalacze
 dostępność dopalaczy na rynku (trudność zdobycia, skąd są zdobywane)
 dostępność narkotyków na rynku (gdzie najczęściej można je uzyskać, od kogo)
 wiedza z zakresu rodzaju narkotyków, dopalaczy stosowania, konsekwencji
zażywania ich.
 wiedza na temat możliwości uzyskania pomocy
 określenie wieku pierwszego kontaktu z narkotykami
 wskazanie najczęściej występujących grupy osób, z którymi dochodziło do
pierwszego kontaktu z dopalaczami
 wskazanie powodów zażycia narkotyków
 określenie wieku pierwszego kontaktu z dopalaczami






wskazanie grup osób z którymi były zażywane dopalacze
jaki rodzaj narkotyków był ostatnio spożywany
jak często badany sięga po narkotyki
jak często badany sięga po dopalacze

c) Badania należy przeprowadzić wśród mieszkańców Miasta Obrzycko.
1. Osoby dorosłe: 50 osób wybranych losowo
2. Dzieci i młodzież następujących klas po jednej klasie wybranej losowo
z Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko.
 klasy VI Szkół Podstawowych
 klasa II Gimnazjum
 klasa III Gimnazjum
d) Konkurs skierowany jest do potencjalnych oferentów, którzy na przestrzeni
ostatnich 5 lat realizowali minimum 3 tożsame usługi dotyczące przeprowadzenia
lokalnej diagnozy w zakresie problemu alkoholowego i narkomanii.
V. Środki na realizację zadania:
Przeprowadzenie diagnozy będzie finansowane z Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na 2018 r.
VI. Warunki realizacji zadania
1. Podstawa realizacji zadania będzie umowa zlecenie zawarta z wybranym realizatorem,
w której zostanie określony m.in. zakres wykonywanych czynności, tryb i realizacji,
czas realizacji, kwota wynagrodzenia.
VII. Miasto Obrzycko zastrzega sobie prawo do
1. Odwołania konkursu przed upływem terminu składania projektów.
2. Przedłużenia terminu składania projektów i terminu rozstrzygnięcia konkursu.
VIII. Warunki składania ofert.
1. Osoba zainteresowana jest zobowiązana do złożenia oferty zgodnie
z Załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia w terminie przewidzianym
w ogłoszeniu.
2. Ofertę należy wypełnić poprawnie i w sposób czytelny.
3. Jedna osoba może złożyć jedną propozycję w ramach zadania.
4. Oferta powinna być opatrzona czytelnym podpisem realizatora – wnioskodawcy
złożona wraz wymaganymi załącznikami w dwóch egzemplarzach w zamkniętej
kopercie:
- nazwa zadania
- numer ogłoszenia.
5. Oferta, która wpłynie po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Złożenia oferty nie stanowi zobowiązania po stronie zleceniodawcy do podpisania
umowy z wnioskodawcą.
7. Złożone ofert podlegają ocenie formalnej i merytorycznej
VI. Załączniki składane wraz z ofertą:
 1 aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie
prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących,
 oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie
stwierdzono niezgodne z przeznaczeniem wykorzystania środków finansowych,
 oświadczenie osoby/ osób uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego
ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem
środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwa lub umyślne
przestępstwa skarbowe,
 oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku,
na który zostaną przekazane środki.
 oświadczenie osoby/ osób uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego
ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania
zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.
 inne dokumenty oświadczenie zgodnie z ogłoszeniem.
VII. Odrzucone podlegają oferty
1. Złożone po terminie.
2. Dotyczące zadania niezgodne z ogłoszeniem konkursowym.
3. Niekompletne (np. brak załączników)
VIII Ocena ofert.
Termin wyboru projektu nastąpi z chwilą opublikowania na stornie Miasta Obrzycko.
IX. Złożone projekty będą oceniane według następujących kryteriów:
1. Ocena formalna:
a) Oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu 0-2
b) Oferta został złożona na obowiązującym druku 0-2
c) Oferta został złożona na zadanie zgodne z ogłoszeniem konkursowym 0-2
d) Oferta został własnoręcznie podpisana 0-2
e) Oferta zawiera wymagane załączniki 0 -2
2. Ocena merytoryczna:
a) Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta (kwalifikacje,
zasoby organizacyjne, zasoby rzeczowe.)
b) Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego i jej
spójności z harmonogramem (spójność harmonogramu z opisem, realność budżetu.)
0-2
c) Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale
których referent będzie realizować zadanie (rzetelność, diagnozy, zasadność celów,
strategie profilaktyczne, metody pracy doświadczeni w realizacji podobnych
działań, innowacyjność sposób promocji i rekrutacji uczestników) 0-2

X. Sposób odwołania się o rozstrzygnięcia konkursu.
1. Od decyzji w sprawie wyboru oferty Mozie jest odwołanie w formie pisemnej nie
później niż w terminie 7 dni od ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.
XI. Miejsce złożenia dokumentów
Kompletną ofertę w dwóch egzemplarzach wraz z wymaganymi załącznikami, należy
złożyć w zamkniętej kopercie i przesłać - za pośrednictwem poczty lub poczty
kurierskiej na adres Urząd Miasta Obrzycko Rynek 19 64- 520 Obrzycko decyduje data
stempla pocztowego. lub na adres email sekretarz@obrzycko.com
XII. Termin składania projektów
Ofertę wraz wymaganymi załącznikami należy złożyć do 30.04.2018 r. w przypadku
wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego.
XIII. Termin rozstrzygnięcia konkursu
1. Rozstrzygnięcie konkursu na realizatorów nastąpi w termie do 7 dni o daty zakończenia
składania projektów.
2. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona na stornie internetowej
Miasta Obrzycko.
Załącznik do ogłoszenia.
1. Załącznik do ogłoszenia
Załącznik Nr 1- wzór oferty.

Osoba do kontaktu:
Szymon Pertek
Tel. 61 29 58 295

