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Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

z dnia 12 kwietnia 2018 roku

w sprawie ogloszenia konkursu ofert na realizacjg zadai z zakresu zdrowia publicznego
w 2018 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozrviqzyvania Problem6w
Alkoholowych i Pzeciwdzialania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny

Na podstawie: art. 30 ust. 'l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzedzie gminnym
(Dz.U. z 20'17 r., poz. 1875 z p62n. zm. ), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1'1 wzeSnia 2015 roku
o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2237 z po2fi. zm.), w zwiqzku z Uchwalq Nr
XLlll483l17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie
pzyjqcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiezywania Problem6w Alkoholowych
i Pzeciwdzialaniu Narkomanii dla Gminy i Miasta Czenivionka-Leszczyny na 2018 rok,

zaaqdzam, co nastqpuje:

sl
Oglaszam konkurs ofert na realizacjq zadah z zakresu zdrowia publicznego w 2018
roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w
Alkoholowych i Przeciwdziatania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny:

1) realizacjq program6w profilaktyczno-wychowawczych w trakcie r62nych form
vyypoczynku dzieci i mlodzie2y (okolo 30 os6b) z todzin z problemem
alkoholowym,

2) realizacjq innych profilaktycznych program6w Srodowiskowych wynikajqcych
z w/w programu.

Ogloszenie o konkursie stanowi Zatqcznik do niniejszego Zarzqdzenia.

s2

Tre56 niniejszego Zarzqdzenia nalezy zamie5ci6 w Biuletynie lnformacji Publicznej,
na stronie internetowej i na tablicy ogloszen Urzqdu Gminy i Miasta Czeruvionka-
Leszczyny.

s3

Nadz6r nad wykonaniem Zazqdzenia powierzam Naczelnikowi V1/ydziafu Spraw
Spolecznych.

s4

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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Czerwionka-kszczylry Zal4cznik
do ZatzAdzenia
Nr 137/18
Burmistza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 12 kwietnia 2018 r.

OGLOSZENIE KONKURSU OFERT NAZADANIAZ ZAKRESU ZDROWIA
PUBLICZNEGO W2018 ROKU

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze5nia 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U.
z 2017 r., poz. 2237 z po26. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny og+asza
konkurs ofert na realizacjq w 2018 roku ni2ej wymienionych zadai publicznych zawartych
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych
i Pzeciwdzialaniu Narkomanii dla Gminy i Miasta Czenivionka-Leszczyny uchwalonego na 2018
rok.

l. Zadania bqdqce przedmiotem konkurcu ofert
l. Zadanie nr 1 - Realizacja program6w profilaktyczno-wychowawczych w trakcie

r62nych form wypoczynku dzieci i mlodzie2y (okoio 30 os6b) z todzin z problemem
alkoholowym.

2. Zadanie N 2 - Realizacja innych profilaktycznych program6w Srodowiskowych
wynikajqcych z wAiv programu.

ll. Wysoko66 6rodk6w pnzeznaczonych na realizacje ww. zadafi

1. Zadanie nr 1 - 35 000,00 zl

2. Zadanie nr 2 - 13 000,00 zl

lll. Termin realizacji zadania.

l. Zadanie nr 1 realizowane bedzie w okresie wypoczynku letniego.
2. Zadanie nr2 realizowane bqdzie wterminie od 1.06.2108 do 30.1'1.2018 roku.

lV. Kryteria oceny ofert.

1. Zlozone oferty sq oceniane pod wzgledem formalnym i merytoryczny$ ptzez
Komisjq konkursowq, kt6ra zostanie powotana przez Burmistza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny.

2. Ocena formalna obejmuje sprawdzenie kompletno6ci oferty zgodnie z wymaganiami
ogloszenia konkursowego, w szczeg6lno6ci Komisja sprawdza czy:
1) oferta zostala zlozona pzez podmiot uprawniony,
2) oferta zostala wypelniona kompletnie i czytelnym pismem,
3) oferta zostala zlo2ona na zadanie okreSlone w ogloszeniu,
4) oferta zawiera wszystkie wymagane zalqczniki,
5) oferta zostah zlo2ona w terminie okre6lonym w ogloszeniu o konkursie.

3. Jezeli poszczeg6lne oferty zawierac bqdq braki formalne, kt6re to braki dadzq siq
usunq6, organizator konkursu wezwie oferenta do niezw{ocznego (tj. w terminie 3
dni od wezwania) osunigcia tych brak6w pod rygorem pozostawienia oferty bez
rozpalzenia.

4. Je6li oferta spelnia wymagania formalne zostaje dopuszczona do oceny
merytorycznej.



5. Oceny meMorycznej ofert dokonu.ie Komisja, stosujqc nast?pujqce kMeria:
1) spos6b realizacji zadania (pomyslowos6, metody) (od 1 -10 punkt6w)
2) cP-l rcalizaqi dzialad (od 'l -10 punkt6w)
3) zasoby kadrowe irzeczowe niezbedne do realizacji zadania (od 1 -10 punkt6w)
4) doswiadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadaf (od I do 10 punkt6w)
5) rzetelno66 i poprawno66 rozliczenia dotychczas otzymanych Srodk6w z budzetu

gminy na realizacje zadari publicznych (od 1 do 10 punkt6w)
6) liczebno66 i charakterystyka grup odbiorc6w (od 1 do 10 punkt6w)

6. Ocene meMorycznq ustala sie przez zsumowanie punkt6w z kazdego kMerium
(max. 60 pkt.).

7. Komisja spozedza ranking oferl kolejno wedlug uzyskanej liczby punkt6w,
zaczynajqc od najwyzszej .

8. Za ofertq zaopiniowanq pozytywnie uwaza siq kazde, kt6ra uzyska co najmniej40
punkt6w

V. Miejsce i temin skladania ofert.

1. Oferty nalezy skladad na zaleczonym wzoze terminie do dnia 30 kwietnia 2018
roku do 9od2.15.00 w kancelarii Urzedu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
przy ul. Parkowej I lub za posrednictwem poczy, w zaklejonej kopercie podpisanei:
,,Konkurs ofert - zdrowie publiczne 2018" waz z oznaczeniem numeru zadania.
O zachowaniu terminu decyduje data wptywu lub zlozenia oferty w kancelarii
Urzgdu Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny.

Vl. Termin rozstrzygniecia wybolu ofert oraz termin i spos6b ogloszenia wynik6w
konkurau ofert.

1. \rvyb6r ofert oferty na wykonanie zada6 okreslonych numerami 1 i2 dokonany
zostanie w terminie do 14 dni od daty zakoiczenia skladania ofert, a wynik wyboru
ogloszony zostanie w Biuletynie lnformacji Publicznej, na stronie internetowej
Uzqdu Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny oraz tablicy ogtoszei Uzqdu Gminy
i Miasta CzeMionka-Leszczyny.

2. Decyzje o wyboze ofert i udzieleniu dotacji podejmie w fonI].ie zazqdzenia
Burmistz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Vll. Spos6b odwolania sie od rozstrzygnigcia konkuEu ofert.

1. Od wynik6w konkursu mo2na odwolae sig do Burmistrza Gminy i Miasta
CzeMionka-Leszczyny w terminie 7 dni od ogloszenia, o kt6rym mowa w pkt. Vl.
Burmistz Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny w wyniku rozpatzenia odwolania
moze:
'l) powierzy6 realizacje zadania;

2) zaproponowae zmiany w ofercie i kosZorysie po zaakceptowaniu kt6rych przez
oferenta powierzy mu realizacig zadania;

3) podtrzymae swojq decyzje o nie powierzaniu zadania oferentowi.



Vlll. Wykaz dokument6w, kt6re naleiy dolqczy6 do ofefi.
1) aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujqce o statusie

prawnym podmiotu skladajqcego ofertq i umocowanie os6b go reprezentujqcych;

2) Statut podmiotu lub inny dokument potwierdzajqcy pzedmiot dzialalno5ci oferenta
w zakresie spraw objqtych zadaniami z art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym;

3) oSwiadczenie potwierdzajqce, 2e w stosunku do podmiotu skladajqcego ofertg nie
stwierdzono niezgodnego z pzeznaczeniem wykorzystania Srodk6w publicznych;

4) oSwiadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu skladajqcego ofertq
o niekaralno5ci zakazem pelnienia funkcji zwiqzanych z dysonowaniem Srodkami
publicznymi oraz niekaralno6ci za umy5lne przestQpstwo lub umy5lne przestqpstwo
skarbowe;

5) o6wiadczenie, 2e podmiot sktadajqcy ofertq jest jedynym posiadaczem rachunku, na
kt6ry zostanq pzekazane Srodki i zobowiqzuje sig go utzymad do chwili
zaakceptowania rozliczenia tych Srodk6w pod wzglgdem finansowym i zeczowym;

6) oSwiadczenie osoby upowa2nionej do reprezentacji podmiotu skladajqcego ofertq
wskazujqce, 2e kwota Srodk6w paeznaczona zostanie na realizacjq zadania
zgodnie z ofertq i2e w tym zakresie zadanie nie bqdzie finansowane z innych
216del

Skladajqcy oSwiadczenia jest zobowiqzany do zawarcia w nich klauzuli nastqpujqcej
tre6ci: ,Jestem Swiadomy odpowiedzialnoSci karnej za zloienie falszywego o6wiadczenia'.
Klauzula ta zastgpuje pouczenie organu o odpowiedzialnoSci karnej za skladanie
fatszywych zeznafi. - podstawa art. 17 ust 4 ustawy z dnia 11 wrze6nia 20'15 roku
o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz. 2237 z p62n zm.).

lX. lnformacja o moiliwo6ci odwolania konkursu ofert przed uplyrirem terminu na
zloienie ofert oraz moiliwoSci przedluienia terminu zloienia ofert i terminu
rozstrzyg n iqcia konkutsu ofert.

Burmistrz Gminy i Miasta Czenivionka-Leszczyny zastzega sobie prawo odwolania
konkursu przed uptywem terminu na zlo2enie ofert oraz mo2liwoSci pzedluZenia terminu
zi]2enia ofert i terminu rozstrzygniqcia konkursu ofert.

Xl. Spos6b zloienia ofefi i dokument6w, o kt6rych mowa w pkt Vlll.

Oferty nale2y skladad w zamknigtej, opisanej kopercie (nazwa i adres podmiotu
skladajqcego ofertq) z dopiskiem ,,Konkurs ofert - zdrowie publiczne 2018" , wraz z
oznaczeniem numeru zadania (okreSlonym w rodz. l), na druku stanowiqcym zaQcznik do
niniejszego ogloszenia.

Oferta oraz zalAczniki powinny byC podpisane pzez osobq lub osoby uprawnione,
wyszczeg6lnione w odpowiednim dokumencie potwierdzajqcym ich uprawnienia.

Xll. Spos6b i terminy przekazania 6rodk6w na rzecz reatizator6w zada6.

l. Otzymanie Srodk6w finansowych nastqpi w ciqgu 14 dni od zawarcia umowy
na numer rachunku oferenta podany w ofercie.

1,*



Zal1cmik
do ogloszenia o konkusie ofert

z dnia l2 kwietnia 2018 roku

Data i miejsce zlo2enia oferty

(pieczec wnioskodawcy)

wz6R

OFERTA

w konkursie ofert organizowanym pzez Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na podstawie art.14 ust.1 ustawy z dnia 11

wrze6nia 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017r. poz. 2237
zp62n. zm.)

o powierzenie realizacjizadania pod nazwE:

(numef zadania - zg z rozdzialem I ogl,oszenia)

(tytul zadania)



L Dane
I Petna nazwa podmiotu

skladaj4cego ofertg

2. Forma prawna

a
J. Numer w Krajowym

Rejestrze S4dowym lub
w innvm reiestrze'

4. Data wpisu, rejestracj i
lub utworzenia

5. NT NIP

6. Nr REGON

7. Adres siedziby:
Mieiscowo(6

ul

nr kod pocztowy
8. Tel.

9. e-mail:

10. http:ll

ll Nazwa banku

12. Numer rachunku

13. Nazwiska i imiona os6b
upowa2nionych do
podpisywania umowy

14. Osoba upowa2niona
doskladania wyjaSn ieri i
uzupeln i eri dotycz4cych
wniosku (imig i
nazwisko oraz nr
telefonu kontakt.)

15. Przedmiot dzialalno6ci
statutowei

16. Je2eli wnioskodawca prowadzi dzialalnoSi gospodarcz4:

a) numer wpisu w
rejestrze
przedsiebiorc6w

b) przedmiot
dzialalnoSci
gospodarczej



ll. Szczeg6lowy spos6b realizacji zadania (charaherystyka zadania, spos6b realizacji
zadania ze wskazaniem przyjgtych metod; wskazanie celu, h6ry ma byt osiqgnigty
wskutek realizacji zadania; wskazanie grup odbiorc6w do h6rych zadanie jest
adresowane oraz ich liczebnoit):

III.Termin i miejsce realizacji zadania;

IV.Harmonogram dzialaf w zakresie realizacji zadania;

Lp Dzialanie Termin Miejsce Uwagi

V. Informacja o wysoko5ci wnioskowanych Srodk6w;

VI. Informacja o wysoko5ci wsp6llinansowania realizacji zadania, (ieieli dotycry);



VII. Informacja o wcze5niejszej dzialalnoSci podmiotu skladaj{cego ofertg, w zakresie
zadania okre5lonego w ogloszeniu o konkursie ofert (dotychczasowe doiwiadczenie oferenta

ze wskazaniem zadari reolizowanych we wsphlpracy z administracjo publicznq);

YI[. Informacja o posiadanych zasobach rzeczowych oraz zasobie kadrowym
i kompetencjach os6b zapewniajqcych wykonanie zadania, a takLe o zakresie
obowiqzk6w tych os6b;

Zasoby rzeczowe przewidziane do realizacji zadana (np. lokat, sprzet, materialy, itp.)

Kadry przewidziane do realizacji zadania.

Informacja o wysoko5ci 6rodk6w przeznicizonych na realizacjg zadania oraz
kosztorys wykonania zadania, w szczeg6lno5ci uwzglgdniajlcy koszty
administracyjne.

1. WysokoSd Srodk6w na realizacjg zadania:

Lp. Imig i nazwisko Posiadane stopnie,
kwalifikacje i
uprawnienia

Zaktes obowiQzk6w.

Zr6dla finansowania zl o/o

Wnioskowana kwota
dofi nansowan ialfi nansowania

Lqczny koszt zadania lOOo/o



2. Kosztorys ze wzglgdu na rodzaj koszt6w:

Uwagi mog4ce mie(, znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Zalqczniki:

1) aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informuj4ce o statusie
prawnym podmiotu skladaj4cego ofertg i umocowanie os6b go reprezentujqcych;

2l o5wiadczenie potwierdzaj4ce, 2e w stosunku do podmiotu skladaj4cego ofertg nie
stwierdzono niezgodnego zprzeznaczeniem wykorzystania Srodk6w publicmych;*

3) oSwiadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu skladaj?cego ofertg o
niekaralnoSci zakazem pelnienia funkcji mti4zanych z dysonowaniem Srodkami
publicznymi oraz niekaralnoSci za umySlne przestgpstwo lub umySlne przestgpstwo
skarbowe;*

4l oSwiadczenie, 2e podmiot skladaj4cy ofertg jest jedynym posiadaczem rachunku, nalt6ry
zostanq przekazane Srodki i zobowrqzuje sig go utrzyma6 do chwili zaakceptowania
rozliczeniatych Srodk6w pod wzglgdem finansowym i rzeczowym*

Lp. Rodzaj koszt6w
Koszt

calkowity
(w zl)

Ztego ze Srodk6w
otrzymanych (w zl)

Informacje dotyczqce liczby i
rodzaj6w wydatk6w

I Koszty administracyjne :

l*
2

3

o
aD
6
I
e

m



5) oSwiadczenie osoby upowaZnionej do reprezentacji podmiotu skladaj4cego ofertg
wskazuj4ce, 2e kwota Srodk6w przeznaczona zostanie na realizacjg zadania zgodnie z
ofert4 i 2e w tym zakresie zadanie nie bgdzie finansowane z innych ir6del *.

(pieczgd wnioskodawcy)

(podpis osoby upowaznionej lub podpisy os6b upowa2nionych do skladania oSwiadczefi woli w imieniu wnioskodawcy)

*Pouczenie: Skladaj4cy oSwiadczenia jest obowi4zany do zawarcia w nich klauzuli nastgpuj4cej
treSci: "Jestem Swiadomy odpowiedzialnoSci kamej za ilohenie falszywego oSwiadczetia.".
Klauzula ta zastgpuje pouczenie organu o odpowiedzialnoSci karnej za skladanie falszywych
zeznafi.-podstawa art.17 ust 4 ustawy zdma 11 wrze6nia 2015 r o zdrowiupublicznym (Dz.U.
z 2017 r. Poz. 2237 ze zm.).
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