
Zarzqdzenie Nr 220119
Burmistrza Gminy i Miasta Czenrionka - Leszczyny

z dnia 15 maja 2019 roku

w sprawie ogloszenia konkursu ofert na realizacjq zadania z zakresu zdrowia
publicznego w 2O19 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla
Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. 22019 r., poz. 506 zpo2n. zm.), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11

wrze6nia 2015 roku o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. 22019 r., poz.447 zp62n. zm.),
w ztuiqzku z Uchwalq Nr lV/39/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjgcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych i Przeciwdzialaniu Narkomanii dla Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2019 rok,

zar4dzam, co nastgpuje:

sl
't . Oglaszam konkurs ofert na realizacjq zadania z zakresu zdrowia publicznego
w 2019 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w
Alkoholowych i Przeciwdziatania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny:

Organizacja wypoczynku letniego w formie p6lkolonii dla dzieci uczgszczajqcych do
Szk6l Podstawowych w wieku 7 - 12 lal z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny

2. Ogloszenie o konkursie stanowi Zalqcznik do niniejszego Zazqdzenia.

s2

Nadz6r nad wykonaniem Zazqdzenia powierzam Petnomocnikowi ds. Spolecznych

s3

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Zalqcznik
do Zaeqdzenia
Nr 220119
Burmisttza Gminy i Miasta
Czenarionka-Leszczyny
z dnia 15 maja 2019r.

oGLoszENrE KoN KU Rsu ott*t \i 7t?lIr^rrzAKREs 
u zDRowA PU BLrczNEGo

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze6nia 2015 roku o zdrowiu publicznym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 447 z p62n. zm.) Burmistz Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny
oglasza konkurs ofert na realizacjQ w 2019 roku nizej wymienionych zadafi publicznych

zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych
i Pzeciwdzialaniu Narkomanii dla Gminy i Miasta Czenarionka-Leszcqny uchwalonego na

2019 rok.

l. Zadanie bgdqce przedmiotem konkurcu ofert

'1. Organizacja wypoczynku letniego w formie polkolonii dla dzieci uczQszczajqcych
do Szk6t Podstawowych w wieku 7-12lat z terenu Gminy i Miasta Czenalonka-Leszczyny

ll. Wysoko66 Srodk6w pr:zeznaczonych na realizacje ww zadania: 30 000'00 zl

lll, Termin i warunki realizacii zadania.

1. Zdanie powinno by6 realizowane wylecznie na tzecz mieszkaic6w Gminy i Miasta

Cze nryio n ka- Le szczy nY.

2. Uczestnikami zadania'sq dzieci - uczniowie Szk6l Podstawowych w wieku 7-12lat.
3. Forma wypoczynku: wypoczynek w formie polkolonii.

4. Oferent fzeprowadzi nab6r uczestnik6w p6lkolonii (w porozumieniu z Dyrektorem

osrodka Pomocy Spolecznej w czerwionce-Leszczynach oraz Dyrektorami szkol).

5. Czas trwania zadania: Dwa dziesieciodniowe turnusy dla 30 - 40 dzieci we wskazanym
przez Oferenta w ofercie terminie wypoczynku dla dzieci pomiqdzy 1 lipca a 31 sierpnia

2019 roku.

Jeden Turnus traktuje siq jako wypoczynek od 15 -20 dzieci, co najmniej 6
godzin dziennie od'poniedzlalku do piqtku (preferowane godziny: od 9.00 do 15.00).

Lqcznie kazdy turnus powinien zakhdae 10 dni roboczych zajq6.

6. Termin realizacji zadaniai zadanie powinno rczpoczqe siQ nie wczesniej ni2

po podpisaniu umowy i zakohczye nie p62niej ni2 31 sierpnia 2019 roku'

7. W ramach zadania Oferent musi zapewnie uczestnikom:
1) bezpieczne warunki wypoczynku oraz w{a6ciwq opiekq wychowawczq

w odpowiedniej liczbie,
2) dzienne wy2ywienie, w tym jeden cieply positek oraz nieograniczony dostqp

do wodY Pitnej,

3) ahakcyjny program rekreacyjno-edukacyjny, z zastze2eniem, 2e celem



programu powinno by6 propagowanie zdrowego stylu zycia, upEwianie sportu
i pzeciwdzialanie uzaleznieniom.

4) ubezpieczenie NW
5) dow6z dzieci z terenu Gminy i Miasta do miejsca docelowego p6lkolonii

i z powrotem.
6) miejsce organizac.ii p6lkolonii przystosowane do realizacji tego typu zada6,

spelniajece wymogi bezpiecze6stwa oraz sanitame (dopuszcza sie
pomieszczenia w plac6wkach oswiatowych na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny).

8. P6lkolonie musze zosta6 zorganizowane zgodnie z warunkami okreslonymi
w rozporzqdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku
(Dz. U. 22016 r, poz. 452) w sprawie wypoczynku dzieci i mlodziezy oraz
zgloszone do Kuratorium Oswiaty, na minimum 21 dni przed rozpoczqciem
wypoczynku.

lV. Kryteria oceny ofert.

1. Zlozone oferty se oceniane pod vrzglqdem fomalnym i meMorycznym pzez Komisig

konkursowa, kt6ra zostanie powotana przez Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny.
2. Ocena formalna obejmuje sprawdzenie kompletno6ci oferty zgodnie z wymaganiami

og,ioszenia konkursowego, w szczeg6lnosci Komisja sprawdza czy:

1) ofe a zostala zlozona przez podmiot uprawniony,
2) oferta zostata wypelniona kompletnie i czytelnym pismem,

3i oferta zostata zlozona na zadanie okreslone w ogloszeniu,
4) oferta zawiera wszystkie wymagane zalqczniki,
5i oferta zostala zlozona w terminie okreslonym w ogloszeniu otonkursie

3. J;zeli poszczeg6lne oferty zawierae bQdq braki formalne, kt6re to braki dadzq siQ

usunae, organizaior konkursu wezwie oferenta do niezwlocznego (tj. w terminie 3 dni od

wezwania)-osunigcia tych brak6w pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpatrzenia

4. Je6li of6rta spJnia r,vymagania formalne zostaje dopuszczona do oceny meMorycznej'

5. Oceny meMorycznej ofert dokonuje Komis.ia, stosujec nastep-ujqce kMeria:
1) spbs6b iealizacji2adania (pomyslowo66, metody) (od 1 -'10 punkt6w)

2) cel realizacji dziatari (od 1 -'10 punkt6w)

3i zasooy kadrowe i rzeczowe niezbQdne do realizacji zadania.(od.1 -10 punkt6w)

4i oo6wiidczenie oferenta przy realizacji podobnych zadari (od 1 do.10 punkt6w)

5i zetelnosd i poprawnosc roiliczenia dotychczas otrzymanych Srodk6w z bud2etu

gminy na realizacje zadah publicznych (od 1 do 10 punkt6w) 
.

6)liczeino66 icharakterystyka grup odbiorc6w (od 1 do 10 punkt6w)

6. Ocene meMorycznq ustala siq przez zsumowanie punkt6w z kazdego kMerium
(max. 60 pK.).

Z. romisja siori4dza ranking ofert kolejno wedtug uzyskanej liczby punkt6w,

zaczynajec od najwyzszej.
L Za of; qiaopiniowinq pozytywnie uwa2a sie ka2da, kt6ra uzyska co najmniej40

punkt6w.

V. Miejsce i termin skladania ofert.

1. Oferty nalezy skladac na zalaczonym wzoze w terminie-do dnia 29 maja 2019

rotu ilo godi.ts.30 w kancelarii UrzQdu Gminy i Miasta czeMionka-Leszczyny
przy ul. Farkowej 9 lub za posrednictwem poczty, w zaklejonej kopercie podpisanej:



,,Konkurs ofert - zdrowie publiczne 2019".
O zachowaniu terminu decyduje data wplywu lub zlo2enia oferty w kancelarii
Uzgdu Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny.

Vt. Termin rozstrzygniecia wyboru ofert oraz termin i spos6b ogloszenia wynik6w
konkursu ofert,

1. Wyb6r oferty na wykonanie zadania okre6lonego w pkt I dokonany zostanie
w terminie do 14 dni od daty zakoficzenia skladania ofert, a wynik wyboru
ogloszony zostanie w Biuletynie lnformacji Publicznej, na stronie internetowej
Uzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz tablicy ogloszeri Uzqdu Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

2. Decylg o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie w formie zarzqdzenia
Burmistz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Vll. Spos6b odwolania sig od rozstrzygnigcia konkursu ofert.

1. Od wynik6w konkursu mo2na odwota6 siq do Burmistrza Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny w terminie 7 dni od ogloszenia, o kt6rym mowa w pkt' Vl'
Burmistrz Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny w wyniku rozpatrzenia odwolania

mo2e:
't) powierzyc realizacjq zadania;

2) zaproponowac zmiany w ofercie i kosztorysie po zaakceptowaniu kt6rych przez

oferenta powierzy mu realizacjg zadania,

3) podtzymac swojq decyzjq o nie powierzaniu zadania oferentowi'

Vlll. Wykaz dokument6w, kt6re nale2y dolqczyd do oferty.

1. Aktualny odpis z odpowiedniego re.lestru lub inne dokumenty informujqce o statusie

pra*nym podmiotu skladajqcego ofertg i umocowanie os6b go reprezentujqcych;

2. Statut podmiotu lub inny dokument potwierdzajqcy przedmiot dzialalno$ci oferenta

w zakiesie spraw objqtych zadaniami z art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym;

3. Oswiadczenie potwierdzajqce, 2e w stosunku do podmiotu skladajqcego ofertQ nie

stwierdzono niezgodnegoz przeznaczeniem wykorzystania srodk6w publicznych;

4. Oswiadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu skladajqcego ofertg

o niekaralnoSci zakazem pelnienia funkcji zwiqzanych z dysonowaniem srodkami

publicznymi oraz niekaralnosci za umyslne przestqpstwo lub umy6lne pzestqpstwo

skarbowe;

5. Oswiadczenie, 2e podmiot skladajqcy ofertg jest jedynym posiadaczem rachunku, na

kt6ry zostanq przekazane Srodki i zobowiqzuje siq go utzymad do chwili
zaakceptowinia rozliczenia tych 6rodk6w pod wzglgdem finansowym i rzeczowym;

6. Oswiadczenie osoby upowa2nionej do reprezentacji podmiotu skladajqcego. ofertq

wskazujqce, ze kwota Srodk6w przeznaczona zostanie na realizacjq zadania.

zgodnie ) oterlq i 2e w tym zakresie zadanie nie bgdzie finansowane z innych

216del
7. Program polkolonii, zawierajqcy w szczeg6lnoSci konspekt zajq6 lub dzialafi



majacych na celu propagowanie zdrowego stylu 2ycia, uprawianie sportu
i przeciwdzialanie uzale2nieniom.

8. Oswiadczenie, i2 w realizowanym zadaniu zabrania sig mo2liwoSci zatrudnienia
lub dopuszczenia do innej dzialalnoSci antiqzanej z wychowaniem, edukacjq,
wypoczynkiem, leczeniem maloletnich lub opiekq nad nimi os6b, kt6re figurujq
w Rejestrze o kt6rym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdzialaniu
zagro2eniom przestqpstwami na tle seksualnym (Dz. U.22018 r., poz. 405)'

Skladajqcy o6wiadczenia jest zobowiqzany do zawarcia w nich klauzuli nastqpujqcej
tre5ci: ,,Jestem Swiadomy odpowiedzialno6ci karnej za zlo2enie falszywego oSwiadczenia".
Klauzula ta zastqpuje pouczenie organu o odpowiedzialnoSci karnej za sktadanie
falszywych zeznafi. - podstawa art. 17 ust 4 ustawy z dnia 11 wrzeSnia 2015 roku

o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 roku poz. 447 z p62n. zm').

lX. lnformacja o moiliwosci odwolania konkurcu ofert przed uplywem terminu na

zloienie ofert oraz moiliwosci przedlu2enia terminu zloienia ofert i terminu
rozstrzygniqcia konkursu ofert.

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zastzega sobie prawo odwolania

konkursu przed uptywem terminu na zlo2enie ofert oraz mo2liwoSci pzedlu2enia terminu

zlolenia ofert iterminu rozstrzygnigcia konkursu ofert.

X. Spos6b zloienia oferty i dokument6w, o kt6rych mowa w pkt. Vlll'

oferty nale2y sktada6 w zamkniqtej, opisanej kopercie (nazwa i adres podmiotu

sttadaqceg6 ofertq) z dopiskiem ,,konkurs ofert - zdrowie publiczne 2019", na druku

stanowiqcym zalqcznik do niniejszego ogloszenia.

oferta oraz zalqczniki powinny by6 podpisane przez osobg lub osoby uprawnione,

wyszczeg6lnione w odpowiednim dokumencie potwierdzajqcym ich uprawnienia.

Xl. Spos6b i terminy przekazania Srodk6w na nzecz realizator6w zadafi'

Otrzymanie Srodk6w finansowych nastqpi w ciqgu 14 dni od zawarcia umowy

z oferentem na numer rachunku oferenta podany w ofercie.

Zgodnie z art. 13 og6lnego rozporzqdzenia o och_ronnie danych osobowych z dnia

27 nrietnia 2016 roku (oi. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy' i2:

't. Administratorem danych osobowych jest Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z siedzibq pzy u l. Pa rkow e! 9, 44 -230 Czenrvionka-Le szczy ny.

2. Kontaki z lnspektorem O-chrony Danych mo2liwy jest pod adresem: iod@czerwionka-

leszczynv.ol.
g. Dane osoUowe przetwarzane sq w ramach obowiqzk6w zdefiniowanych w ustawie o

zdrowiu publicznym (Dz. U.2201€j roku poz.447) - (Art. 6 ust. 1 lit. B lub c og6lnego

rozporzqdzeniao ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku).

4. Odbiorcami danych osobowych bqdq wylqcznie podmioty uprawione do uzyskania

danych osobowych na podstawie pzepis6w prawa.

5. Dine osobowe przeiwarzane bgdq wylqcznie do chwili ustania celu ich przetwarzania

wynikajqcego z PzePis6w Prawa.
A. XaZai mi pra*o do Zqdania od administratora dostqpu do danych osobowych, prawo



do ich sprostowania, usuniqcia lub graniczenia pzelv'tazania, parowo do cofniqcia zgody
na przetwarzanie danych oraz do przenoszenia danych.
7 . Kazdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych w zakresie wykraczajqcym poza przepisy prawa jest
dobrowolne.

v i Miasta
fu-LeszczynY
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Zalqcznik
do ogloszenia o konkursie ofert
z dnia 15 maja 2019 roku

Data i miejsce zlozenia oferty

(pieczqC wnioskodawcy)

wz6R

OFERTA

w konkursie ofert organizowanym pEez Burmistrza Gminy i Miasta Czena/onka-

Leszczyny na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy zdniall wrzesnia 2015 roku ozdrowiu
publicznym (t.j. Dz. U. 22019r.Po2.447 zp62n.zm.\

o powielrzenie realizacji zadania pod naata:

( zadanie - zg z pkt. I ogloszenia)

(tytut zadania)



l. Dane
I Pelna nazwa podmiotu

skladajecego ofert?

2. Forma prawna

3. Numer w Krajowym
Rejestze Sqdowym
lub w innvm reiestze'

4. Data wpisu, rejestracji
lub utworzenia

5. Nr NIP

6. Nr REGON

7. Adres siedziby:
Miai.^.tw.r(6

rrl

nr kod pocztowy...

8. Tel.

9. e-mail:

10. http://

ll Nazwa banku

t2. Numer rachunku

13. Naaliska i imiona
os6b upowa2nionych
do podpisywania
umowv

14. Osoba upowainiona
doskladania wyjaSnief
i uzupelnieh
dotyczqcych wniosku
(imig i nazwisko oraz
nr telefonu kontakt.)

15. Pzedmiot dzialalno6ci
statutowej

16. Je2eli wnioskodawca prowadzi dzialalnoS6 gospodarczql

a) numer wpisu w
rejestze
orzedsiebiorc6w
b) przedmiot
dzialalno5ci
gospodarczej



ll. Szczegolowy spos6b realizacji zadania (charakterystyka zadania, sposdb
realizacji zadania ze wskazaniem pzyjgtych metod; wskazanie celu, K6ry ma
by| osiqgniqty wskutek realizacji zadania; wskazanie grup odbiorc6w do
kt6rych zadanie jest adresowane oraz ich liczebno6Q:

lll. Termin i miejsce realizacji zadania;

lV. Harmonogram dzialaf w zakresie realizacji zadania;

Lp Dzialanie Termin Miejsce Uwagi

V. lnformacja o wysokoSci wnioskowanych 5rodk6w;

V!, lnformacja o wysokosci wsp6lfinansowania realizacii zadania, (ie2eli dotyczy);



Vll. lnformacja o wcze5niejszei dzialalno5ci podmiotu skladajqcego ofertq, w
zakrcsie zadania okre6lonego w ogloszeniu o konkurcie ofert
(dotychczasowe doswiadczenie oferenta ze wskzaniem zadafi realizowanych we wspolpracy z
ad m inistracja publ bz n e) ;

Vlll. lnformacja o posiadanych zasobach rzeczowych oraz zasobie kadrowym
i kompetencjach os6b zapewniaiqcych wykonanie zadania, a takie o zakresie

obowiqzk6w tych os6b;

Zasoby eeczowe pzewidziane do realizacii zadania (np. lokal, sprzQt, mateialy' itp.)

Kadry przewidziane do realizacji zadania:

lX, lnformacja o wysokoSci Srodk6w prizeznaczonych na realizacig zadania oraz
kosztorys wykonania zadania, w szczeg6lno6ci uwzglqdniaiqcy koszty
administracyjne.

1. Wysoko66 Srodk6w na realizacjg zadania:

2r6dla finansowania zl "/"
Wnioskowana kwota
dofi nansowania/fi nansowania

Lqczny koszt zsdania t00Y.

2. Kosztorys ze wzglqdu na rodzai koszt6w:

Lp. Rodzaj koszt6w
Koszt

caltowit
y (w zl)

Z tego ze Srodk6w
otrzymanych (w zl)

lnformacje dotyczqce liczby
i rodzaj6w wydatk6w



1 Koszty administracyjne:

l*

o
s
6
I
e
m

w kosztorysie oferent mo2e uwzglgdni6 koszty zwiqzane z wycieczkami wraz z bilelami

wstqpu, pzewodnikiem, wyjsciem na basen, wyjsciem do kina, teatru, muzeum itp. (bilety'

pzewodnik)

Uwagi mogqce mied znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Zalqczniki:

1. aKualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujqce o statusie prawnym

podmiotu 
- 

skladalqcego ofertg i umocowanie os6b go reprezentujqcych;

2. Statut podmiotu 
- 
lub inny dokument potwierdzajqcy pzedmiot dzialalnosci_ oferenta

w zakresie spraw objgtych zadaniami z art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym;

3. Oswiadczenie potwierO,ajqce, 2e w stosunku do podmiotu skladajqcego oferte nie

stwierdzono niezgodnego z pzeznaczeniem wykorzystania srodk6w publicznych;'

4. Oswiadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu skladajqcego ofertq o

niekaralnosci zakazem 
'pelnienia 

funkcji zwiqzanych z dysonowaniem Srodkami publicznymi

oraz niekaralnoSci za umyslne pzestepstwo lub umyslne przestQpstwo skarbowe;*

5. Oswiadczenie, 2e podmiot skladajqcy ofertg jest jedynym posiadaczem rachunku, na kt6ry

zostanq przekazane Srodki i zobowiqzuje siq go utzymad do chwili zaakceptowania rozliczenia

tych Srodk6w pod wzgledem finansowym i zeczowym;*

d. O6*iadcrenie osoby upowa2nionej do reprezentacji podmiotu skladajqcego ofertq

wskazujqce, 2e kwota Srodk6w ptzeznaczona zostanie na realizacjg zadania zgodnie z
ofertE i 2e w tym zakresie zadanie nie bQdzie finansowane z innych Zrodel;

7. irogram polkolonii, zawierajqcy w szczeg6lnoSci konspekt zajq6 lub. dzialai
majqcych na celu propagowanie zdrowego stylu 2ycia, uprawianie sportu i przeciwdzialanie

uzaleZnieniom;



8. O6wiadczenie, i2 w realizowanym zadaniu zabrania sig mo2liwo3ci zatrudnienia lub
dopuszczenia do innej dzialalno6ci zwiqzanej z wychowaniem, edukacjq,
wypoczynkiem, leczeniem maloletnich lub opiekq nad nimi os6b, kt6re figurujq
w Rejestze o kt6rym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 roku o pzeciwdzialaniu
zagro2eniom przestepstwami na tle seksualnym (Dz. U. z 20'18 r., poz. 405).

(pieczq6 wnioskodawcy)

(podpis osoby upowa2nionei lub podpisy os6b upowaznionycir do skladania oSwiadczei woliw imieniu
wnioskodawcy)

"Pouczenie: Sktadajqcy oSwiadczenia jest obowiqzany do zawarcia w nich klauzuli
nastepujqcej tresci: "Jestem Swiadomy odpowiedzialnoSci karnej za zlo2enie
falszywego oSwiadczenia.". Klauzula ta zastqpuje pouczenie organu
o odpowiedzialno6ci karnej za skladanie falszywych zeznafi. - podstawa art. 17 ust 4
ustawy z dnia 11 wrze6nia 2015 r o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2019r. Poz. 447
zp62n. zm.).

BU istrz
.imin M'tsta

-LeszczynY!zorlvlol

Jt

\\.

P*

Wi isz€iirrskl


