OGŁOSZENIE
Prezydent Legnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
w 2014 roku w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
pod nazwą:
„Ograniczenie patologii wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez
upowszechnianie uprawiania sportu oraz kulturalnego uczestnictwa
w wydarzeniach sportowych - KIBICE RAZEM”.
Na realizację zadania zaplanowano kwotę 50 000 zł (pięćdziesiąty tysięcy złotych).
Oferty muszą spełniać wymogi art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.
1536) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i sporządzone na formularzu zgodnie ze
wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25),
Okres realizacji zadania ustala się od dnia 01.05.2014r., do 31.12.2014r.
Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Prezydenta
Miasta Legnicy.
Prezydent Miasta Legnicy zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części,
przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne, do wymaganego zestawu dokumentów pozostają bez
rozpatrzenia.
Komisja rozpatruje zgłoszone oferty na posiedzeniu niejawnym. Wyniki konkursu ofert zostaną
umieszczone na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Miasta Legnicy oraz podane do publicznej wiadomości
na stronach portalu internetowego Urzędu Miasta i BIP do 30 dni od dnia otwarcia ofert.
Szczegółowe informacje dotyczące temat konkursu, formularz oferty, wzór umowy i sprawozdania
można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Legnicy w pokoju nr 15,
telefon 76/72-12-252 oraz na stronie internetowej www.legnica.eu i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie Urzędu
Miasta Legnicy, Pl. Słowiański 8, w pokoju nr 208 od poniedziałku do piątku w godz. 7 30 – 1530, we
wtorki w godzinach 800 – 1600, w zamkniętej kopercie z napisem konkurs ofert na realizację zadania
w zakresie ograniczenia patologii wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie zdrowego stylu życia
poprzez promowanie uprawiania sportu oraz kulturalnego uczestnictwa w wydarzeniach sportowych.
Ostateczny termin składania ofert upływa 22 kwietnia 2014 roku o godz 1530.
W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do
Urzędu Miasta Legnicy. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.
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