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OGLOSZENIE

wynik6w otwartego konkursu ofert na realizacjg zadari publicznych Gminy i Miasta

Cierwionka-Le szczyny wspieranych z budzetu gminy w 2015 roku w obszarze:

,,zadania w zakresie 
'pomocy 

spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej

iytuacji 2yciowej oraz wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b: organizacja pzedsiqwziq6

niajAcych'na celu zapewnienie schronienia, posilku i niezbgdnego ubrania dla os6b

bezdomnych z terenu gminY."

Nazwa oferenta
Nazwa zadania

publicznego
Wysoko66

Wzyznanych
srodk6w

DUblicznvch

Uzasadnienie dla odzuconych ofert

1 2 3 4

Towazystwa Pomo-
cy im. 5w Brata
Alberta Kolo Gliwic-
kie, ul. ZwyciQstwa
16-18t7, 44-100 -
Gliwice.

1) Pomoc spoleczna,
w tym pomoc rodzinom
i osobom w trudnej
sytuacji zyciowej oraz
wyr6wnywania szans
tych rodzin i os6b (art.4
ust. 1 pkt 2),
2) Ozialalnoi' na eecz
integracji i reintegracji
zawodowej i spolecznej
os6b zagrozonych wY-
kluczeniem spole-
cznym (art. 4 ust. I
pkt 2).

- Kompleksowa pomoc
bezdomnym (etap 1

i2)

0,00 zl. . Nazwa zadania inaczej podana jest na kopercie a inaczej na

)fercie. Na ofercie jest sformulowana niezgodnie z tematykq
)gloszenia konkursowego i nie dotyczy zlecania zadai w trybie

lrt. 4 ust. '1 pkt 2 Ustawy o dppiow (integracja i reintegracja

:awodowa i spoleczna os6b zagrozonych wykluczeniem

ipolecznym).
l. Oferent powinien spozqdzi6 jednq oferte a nie dwie (etap 1

etap 2) na realizacjg calo6ci zadania.
t. Oierent oSwiadcza, 2e w ramach skladanej oferty pzewiduje
lobieranie odplatnosci od adresat6w zadnia - pzewiduje to

legulamin Schroniska pkt. tll ust. 2. Jednakze, zgodnie ze

ruzorem oferly realizacji zadania publicznego (wyja6nienia pkt'

17) pobieranie odplatnosci od adresat6w zadania dotyczy

edynie formy wspierania realizaqi zadania publicznego'

Cgloszony konkurs pzewiduje jednak2e formq powiezania
-eilizacii zadania publicznego. Ponadto w takiej sytuacji

ro2e dojsc do podw6jnego finansowania poniesionych

wdatkow I problemow wyliczenia zwrotu wplat pensjonariuszy

4. Oferent pzedstawia kalkulacje koszt6w funkcjonowania

caleoo schroniska, wykazujqc, 2e koszty dolacji z GiM

Czeivionka-Leszczyny sq czg6cie skladowq calo5ci kosztow

Funkcjonowania Schroniska, a uzyskanE dotacjQ pzeznaczy
tvlko na zwnosc i wynagrodzenia osobowe Takie

Ikalkulowanie-wydatk6w nie gwarantuje prawidlowej realizacji

oraz spowoduje niemozliwoic prawidlowego

sprawozdanii z rcalizaqi zadania. W ofercie
powinny byc wszystkie rodzaje kosztow (pozycje

finansowane z dotacji GiM CzeMionka-

Zi[u.ono r" *.qted6w formehQ:ple!!y9!-
Stowazyszenie im.
Sw Jana Pawla ll -
Pomoc Poteebu-
jqcym - Rybnicki
Bank Drugiej RQki,

ul. 'l Maja 80, 44 -
206 - Rybnik

,,Zapewnienie
calodobo-wego
schronienia wtaz
z wyzywieniem dla
bezdomnych mQzczyzn

- w tym niepelnospraw-
nych ruchowo - z
terenu Gminy i Miasta
Czer-wionka-
Leszczyny".

0,00 zl. Cferent nie uzupelnil brak6w tormalno-prawnych:
1. Oferent nie dostarczyl wypisu z prowadzonego przez

,y'y'oiewode Slaskieqo reiestru plac6wek zapewniaiqcych

mieisca noctegowe.- Stow;rzyszenie im. 5w Jana Pawla ll
w (vbniku znaiduje sie jedynie w wykazie placowek pod poz

51. Oferta nie spelnia wymogow konkursowy pkt 6 b - bis)'

i. oferent nie dostarczyl kserokopii dokument6w

ootwierdzaiacvch spelnienie wymogow sanitarnych i p poz 
'

lrzewioziairvih w oowszechnie obowi4zujEcych pzepisach

iri*a. Dosiarczone pzez oferenta w dn 18122014 roku

pisma nie spelniaja wymog6w ogloszenia konkursowego
pkt. 6 l).
bferte odrzucono ze wzqledow formalno-prawnvch'

Zatwierdzam'.


