
Zarzqdzenie Nr 374119
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 17 lipca 2019 roku

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadania publicznego
w zakresie pomocy spolecznej - zapewnienie schronienia dla bezdomnych mqiczyzn wraz
z uslugami opiekuiczymi

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia I marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z po2n. zm.), art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spoleczne.i (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z po2n. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.

z 2019 r., poz. 688 z po2n. zm.), atl. 221 usl. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2O19 r., poz. 869 z po2n. zm.),

zafzqdzam, co nastqpuje:

sl
1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg w 2019 roku zadania publicznego w formie

wspierania z bud2etu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny realizowanego w obszaze zadah
w zakresie pomocy spolecznej - zapewnienie schronienia dla bezdomnych mQzczyzn waz
z uslugami opiekuiczymi.

2. Ogloszenie o konkursie stanowi Zalecznik do niniejszego Zazqdzenia.

s2
Tre56 niniejszego Zazqdzenia nalezy zamie5ci6 w Biuletynie lnformacji Publicznej, na stronie

internetowej i na tablicy ogloszeri Uzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s3
Wykona n ie Zazqdzenia powierzam Naczel n ikowi Wydzialu Spraw Spolecznych.

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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BUR.MISTRZ
CMIN} IMIASTA

Czerwronka-Leszczyny

Zatqcznlk
do Zazqdzenia
Nr 374/19
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 17 lipca 20'19 roku

OGLOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W 2019 ROKU

W zwiqzku z Uchwalq Nr LV/616/18 Rady Miejskiej w Czeruionce-Leszczynach z dnia 1 0
paZdziernika 2018 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wspolpracy Gminy i Miasta
Czenvionka-Leszczyny z organizacjami pozazqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi
dzialalno6d po2ytku publicznego na 20'19 rok

OGLASZAM

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarzqdowych i innych podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy o dzialalnosci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688 z p62n. zm.)
na realizacje zadai publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacji
z bud2etu Gminy i Miasta w 2019 roku w zakresie pomocy spolecznej.

1.

2.

PODSTAWA PRAWNA

Konkurs ogloszony jest na podstawie:

Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.
2019 poz. 688 z p62n. zm.)

Uchwaly Nr LV/616/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 pazdziernika 201 8
roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wspolpracy Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z otganizacjami pozazqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnos6
po2ytku publicznego na 2019 rok

Ustawy z dnia 12 marca 2OO4 t. o pomocy spolecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. z p62n. zm.)

ADRESACI KONKURSU

Konkurs skierowany jest do organizacji pozazqdowych i innych podmiot6w wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz.688 z p62n.

zm.), kt6re prowadzq dzialalnos6 statutowE w zakresie pomocy spolecznej objgtej niniejszym
konkursem w miejscach oddalonych od Czerwionki-Leszczyn w odlegloSci max. do 55 km

FORMA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WSPARCIE

Zlecenie realizacji zadari publicznych bedzie mialo forme wspierania wykonania tych zadart wrcz
z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie. WysokoSd udzielonej dotacji z bud2etu Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny nie moze pzekroczye, 95% koszt6w zadania objgtego
dofinansowaniem.

PRZEDMIOT KONKURSU
Zapewnienie schronienia dla bezdomnych mezczyzn z uslugami opiekuiczymi dla okolo 5 osob.
Wymagany zakres uslug Swiadczonych w schronisku:

- mo2liwo6c calodobowego przebywania w tym zapewnienia miejsca do spania
w ogrzewanym pomieszczeniu, kt6rego temperatura nie jest nizsza ni2 20ooi
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- umozliwienie spozycia posilku w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby karmienie;
- dostep do pomieszczenia umo2liwiajqcego samodzielne pzygotowanie posilku i gorqcego

napoju;

- umo2liwienie skorzystania z prysznica, wymiany odziezy. W miare potzeby pomoc
w myciu, kEpaniu i ubieraniu;

- opieka higieniczna. Zapewnienie uslug opiekuiczych w wydzielonym pomieszczeniu lub
w pokoju mieszkalnym, jezeli 162ko jest oddzielone zaslonE;

- umozliwienie prania i suszenia odzie2y;
- zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odziezy w przypadku braku mo2liwo6ci jej wymiany;

- niezbedna pomoc w zalatwianiu spraw osobistych;
- zapewnienie pomocy w kozystaniu ze Swiadczei zdrowotnych pzyslugujqcych na

podstawie odrqbnych przepis6w;

- zapewnienie Srodk6w pzeciwb6lowych, pzeciwgorqczkowych, opatrunkowych lub innych
zgodnych z zaleceniami leka'za',

- zapewnienie uslug aktywizacyjnych, ukierunkowanych na wzmacnianie aktwnosci
spolecznej (motywowanie os6b bezdomnych do podjQcia terapii odwykowej, podjecia
aktwnosci zawodowej, zawieranie oraz prowadzenie z osobami bezdomnymi
indryidualnych plan6w wychodzenia z bezdomno5ci);

- zapewnienie opieki przez co najmniej 1 opiekuna na nie wiecej niz 15 os6b
przebryajqcych w schronisku.

V TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Schronienie peez 7 dni w tygodniu w okresie od 15 wzeSnia do 31 grudnia 2019r.

vr saooxr pRzEzNAczoNE NA REALTZACJE ZADANTA PUBLTCZEGO

Na pzedstawione do realizacji zadanie ptzeznacza siq jako wsparcie w formie dotacji Srodki
publiczne w wysoko6ci. 21 400,00 zl
Nie zlecano tego rcdzaiu zadania w 2018 roku.
W 2018 roku Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny zlecila realizacjq w formie wspierania
nastepujEce zadania publiczne:
a) w zakresie kultury isztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego - 70 000,00 zl
b) w zakresie ratownictwa i ochrony ludno6ci - 5 000,00 zl
c) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - 20 000,00 zl
d) w zakresie polityki spolecznej i pzeciwdzialania wykluczeniu spolecznemu - 249 000,00 zl
e) w zakresie ekologii i ochrony zwiezqt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego -

14 330,00 zl
f) w zakresie dzialalnosci na tzecz organizacji pozazqdowych - 114 600,00 zl (w tym na

,,wklady wfasne" 20 000,00 zl)
g) w zakresie dzialalnosci wspomagajqcej rozw6j pzedsiebiorczosci - 5 000,00 zl
Lqczna kwota: 477 930,00 zl.

VII WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
1. Przedmiot oferty zlo2onej do konkursu przez oferenta musi byc zgodny z iego celami

statutowymi.
2. Zadanie winno by6 realizowane zgodnie z pzepisami wynikajqcymi z Rozpozqdzenia

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie
minimalnych standard6w noclegowni, schronisk dla os6b bezdomnych, schronisk dla os6b
bezdomnych z uslugami opiekunczymi i ogrzewalni.

3. Oferent powinien dysponowa6 odpowiednim obiektem spelniajqcym wymogi w zakresie
bezpieczenstwa.

4. Podmiot realizujqcy zadanie jest zobowiqzany do:
a) niepobierania oplat od adresat6w zadania;
b) biezqcej wsp6lpracy z OSrodkiem Pomocy Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach;
c) udzielania osobom zainteresowanym informacji na temat mozliwosci wsparcia dla os6b



bezdomnych w noclegowni, ogrzewalni iw innych plac6wkach Swiadczqcych pomoc
bezdomnym.

5. Zlo2enie oferty nie jest r6wnoznaczne z zapewnieniem Wzyznania dotacji, nie gwarantuje siQ
t6wniez ptzyznania dotacji w wysokoSci wnioskowanej pzez oferenta.

6. Przyznana dotacja nie mo2e by6 wykorzystana na:
1) pzedsiQwziecia, kt6re sE dofinansowane z bud2etu Gminy i Miasta Czenvionka-

Leszczyny lub jego funduszy celowych na podstawie pzepis6w szczeg6lnych,
2) sfinansowanie lub dofinansowanie kosA6w, kt6re podmiot poni6sl na rcalizacje zadania

poza terminem umowy o udzielenie dotacji,
3) remontypomieszczen i obiekt6wbudowlanych,
4) zakupy nieruchomosci,
5) rezerwy na pokrycie pzyszlych strat lub zobowiEzari,
6) dzialalnos6 gospodarczE podmiot6w prowadzEcych dzialalno56 po2ytku publicznego,
7) odsetki z tytulu niezaplaconych w terminie zobowiqzai,
8) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
9) dzialalnos6politycznq,
10) pokrycie koszt6w utrzymania biura podmiot6w, wykraczajqce poza zakres realizacji

zleconego zadania,
11) nagrody, premie iinne formy pomocy rzeczowej lub finansowej dla os6b zajmujEcych sie

rcalizacjE zadania,
12) podatek VAT - w przypadku podmiot6w kozystajqcych z prawa do odliczenia podatku od

towar6w i uslug z tytulu dokonanych zakup6w
13) zobowiqzania z tytulu zaciEgnietej pozyczki, kredytu lub wykupu papier6w wartosciowych

oraz koszty obstugi zadlu2enia,
14) koszty pokryte pzez inne podmioty (zakaz lzt't. podw6jnego finansowania).

7. Warunkiem ptzekazania pr4znanel dotacji jest zawarcie stosownej umowy dotacji (nale2y
pamigtac, 2e wydatki mogq byc dokonywane dopiero po zawarciu umowy i muszq zosta6
zaplacone najp6zniej w ostatnim dniu realizacji zadania, nie p62niej jednak ni2 do 31 grudnia
2019 roku).

8. W trakcie rcalizaq,i zadania publicznego wszelkie zmiany, uzupelnienia i oswiadczenia
skladane w zwiqzku z zawatlq umowq bQdq wymagaly pod rygorem niewa2noSci zawarcia
w formie pisemnej aneksu do tej umowy i bgdq mogly by6 dokonywane w zakresie
niewplywajEcym na zmiang kryteri6w wyboru oferty oferenta.

9. Oferent, kt6rego oferta zostanie wybrana w otwartym konkursie ofert oraz bqdzie realizowac
zadanie publiczne zobowiqzana jest do udostqpniania informacji publicznej na zasadach
i w trybie okreslonym w aft. 4a, 4b, 4c ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie.

10. Wydatki, kt6re bgdq ponoszone, muszE by6:
1) niezbgdne dla realizacji zadania publicznego objetego konkursem;
2) racjonalne i efektywne oraz spelniad wymogi efektywnego zazqdzania finansami (relacja

naklad/rezultat);
3) faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania publicznego objetego konkursem;
4) odpowiednio udokumentowane;
5) zgodne z zatwierdzonym zestawieniem kosr6w realizacji zadania publicznego.

11. Dopuszcza siq dokonywanie pzesuniec pomiedzy poszczeg6lnymi pozycjami kosz6w
okreSlonymi w kalkulacji przewidywanych koszt6w realizacji zadania publicznego
z nastgpujacymi zastze2eniami:
1 ) Wszelkie pzesuniqcia kosa6w, przedstawionych w umowie, powy2ej 10% wymagaje

pisemnej zgody Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, na pisemny wniosek oferenta
zgloszony wraz z uzasadnieniem. Zmiany powy2sze moga by6 dokonywane tylko
w uzasadnionych przypadkach.

12. Jezeli dany wydatek wykazany w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego nie jest
r6wny odpowiedniemu kosZowi okreslonemu w umowie, to uznaje sie go za zgodny



z umowE wtedy, gdy nie nastepilo zwiekszenie tego wydatku o wiecej niz 10%.
1 3. Oferent jest zobowiEzany zachowa6 procentowy udzial dotacji w calkowitym koszcie zadania

publicznego. Obowiqzek zachowania procentowego udzialu dotacji uwaza sie za zachowany,
je2eli procentowy udzial dotacji w calkowitym koszcie zadania publicznego nie zwiQkszy sie
o wiQcej niz 0 punkt6w procentowych. Przekroczenie limitu, o kt6rym mowa powyzej, uwaza
siQ za pobranie dotacji w nadmiernej wysokosci.

TERMIN IWARUNKI SKLADANIA OFERT

1. Termin skladania ofert uplyl/va wdniu 12 sierpnia 2019r. o godz. 15.00.
2. Ofeia spozqdzona w generatorze wniosk6w www.witkac.pl spelnia wymagania

Rozpozqdzenia PzewodniczEcego Komitetu do Spraw Pozytku Publicznego z dnia 24
pa2dziernika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczEcych
rcalizacji zadan publicznych oraz wzor6w sprawozdai z wykonania tych zada6 (Dz.U. 2018
poz.2O57).

3. Po wypelnieniu i wyslaniu oferty w generatorze nale2y jq wydrukowa6, podpisa6 i zlo2y6
w Uzedzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zgodnie z opisem w pkt. Vlll.3 i Vlll.4

4. OfertQ nalezy:
sporzqdzi6 w jezyku polskim,

- spozEdzi6 w formie pisemnej pod rygorem niewazno6ci.
5. Oferty konkursowe na rcalizacje zadan nalezy sklada6 (w obu formach):

1) w formie elektronicznej popzez generator wniosk6w zamieszczony na stronie internetowej
www.witkac.pl, www.czerwionka-leszczyny.pl pod ogloszeniem o niniejszym konkursie.

2) w formie pisemnej w zamknigtej kopercie z oznaczeniem navnry zadania z adnotacjq
,,Otwarty konkurs ofert na zapewnienie schronienia bezdomnym meaczyznom waz
z uslugami opiekunczymi" w Kancelarii Uzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pzy ul. Parkowej 9.

W przypadku ofert w wersji papierowej decyduje data wplywu do Uzgdu Gminy iMiasta
Czerwion ka-Leszczyny.

6. Uwagi dotyczqce spozqdzania oferty
UWAGA: Wklad rzeczowy, kt6ry bQdzie wykorzystywany do rcalizaqi zadania publicznego,
nalezy opisad w czesci lV.2 oferty - bez jego wyceny.

- UWAGA: Cze56 VC ,,Podzial koszt6w rcalizaqi zadania pomiedzy oferent6w" oferty nale2y
wypelnic jedynie w pzypadku skladania oferty wsp6lnej.

7. Wszystkie pozycje formula.za olerly muszq zostac wypelnione. W przypadku, gdy dana
pozycja oferty nie odnosi siQ do oferenta lub zadania publicznego, nale2y wpisa6 np. ,,nie
dotyczy".

8. Realizatorem zadania publicznego mo2e by6 oferent, kt6ry dysponuje wykwalifikowanE kadrq
uczestniczqcq w realizacji zadania. Oferent w czqsci lV.2 oferty powinien poda6 wszystkie
niezbedne dane os6b jakie realizujq zadanie tj. informacje tylko na temat kwalifikacji bez
podawania danych osobowych.

9. W sytuacji, gdy oferent wnosi do rcalizaqi zadania publicznego wklad w postaci Swiadczenia
pracy wolontariuszylpracy spolecznej czlonk6w organizacji koniecznie jest przestrzeganie
nastgpujqcych warunk6w:
1) zakres, spos6b i liczba godzin wykonywania ptacy Wzez wolontariusza muszq byc

okreslone w porozumieniu zawadym zgodnie z art. 44 ustawy o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie,

2) wolontariusz/czlonek organizacji musi prowadzi6 na biezqco karty pracy wraz z opisem
wykonywanej pracy (dokumentacja ta musi by6 przechowywana na zasadach og6lnych,
tak jak dokumenty finansowe),

3) w pzypadku, gdy praca wolontariusza/czlonka organizacji ze wzglgdu na wykazanq
w ofercie specyfike nie moze byb rozliczana godzinowo - nale2y poda6 spos6b wyliczenia
nakladu jego pracy i spos6b jej dokumentowania w trakcie realizacji zadania publicznego,

4) wolontariusz/czlonek organizacji powinien posiada6 kwalifikac,e i spelnia6 wymagania

vilt



odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych Swiadczei, jezeli obowiqzek posiadania
takich kwalifikacji i spelnienia stosownych wymagaA wynika z odrgbnych przepis6w,

5) je2eli wolontariusz/czlonek organizacji wykonuje prace takq, jak staly personel, to
kalkulacja wkladu pracy wolontariusza musi byo dokonana w oparciu o stawki
obowiqzujqce dla tego personelu,

6) wolontariuszem nie moze by6 beneficjent ostateczny zadania publicznego ani osoba
zatrudniona u oferenta na podstawie umowy o pracQ lub umowy cywilnoprawnej,
w ramach spelniania obowiEzk6w z tych um6w wynikajEcych (warunek ten dotyczy tak2e
czlonk6w organizacji Swiadczqcych pracQ spolecznE).

10. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy, zarezeruowane Srodki
wracajq do puli Srodk6w przeznaczonych na wklad wlasny.

IX OCENAOFERT
1. Wyb6r ofert nastqpi w terminie do 5 wze6nia 2019 roku.
2. Oferty zlozone do konkursu sq opiniowane przez komisje konkursowE powolanq przez

Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
3. Komisja ocenia oferty w nastepujEcy spos6b:
Ocena formalna:

1) Oferta - sp6jno5c wersji z generatora i papierowej (suma kontrolna) - brak mo2liwoSci
uzupelnienia/korekty. Niesp6jnosc obu wersji oferty powoduje jej odrzucenie z pzyczyn
formalnych

2) Podpis ofefty pz:ez osobe/osoby upowa2nione do skladania oswiadczen woli w imieniu
oferenta. Dopuszcza sie uzupelnienie brak6w formalnych w ofertach w terminie do dw6ch
dni od dnia wezwania do uzupelnienia tych brak6w. Wezwanie nastqpuje poprzez
informacjg w generatorze oraz telefonicznie.

Ocena Merytoryczna:
1 . Oferty, kt6re pzeszly ocenq formalnq pzechodzE do oceny merytorycznej.
2. Przy ocenie ofert pod wzglQdem meMorycznym komisja bierze pod uwagq nastgpujqce

kryteria:
1) kMerium dopuszczajqce do oceny punktowej, tj. zgodnosc projektu z ogloszeniem

konkursowym,
2) kryteria oceny punktowej.

3. Oferta, kt6ra uzyska pozytywnq ocene w kMerium dopuszczajqcym (ocena TAK) zostanie
poddana ocenie punktowej.

4. Oferta, kt6ra nie uzyska pozytywnej oceny w kMerium dopuszczajqcym zostanie odrzucona
(ocena NIE).

5. W kryteriach oceny punktowej komisja bierze pod uwagg:
1 ) merytorycznq warto56 pOektu:

a) planowane rezultaty, w tym: realnosc osiEgniQcia zakladanych efekt6q wskazana ptzez
oferenta trwaloSc efekt6w zadania, (5 pkt)

b) mo2liwos6 realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasob6w rzeczowych
(baza lokalowa, spzet, materialy), kadrowych (adekwatnos6 kwalifikacji kadry do rodzaju
zadania), (3 pkt)

c) do6wiadczenie oferenta w realizacji zada6 o podobnym charakterze i zasiegu , w tym
jako56 realizacji projekt6w (czy projekty zostaly prawidlowo zrealizowane i rozliczone)
(2 pkt)

2) budzet projektu:
a) prawidlowo66 i pzejrzystoSc budzetu - wla5ciwe pogrupowanie koszt6w, celowoS6

kosZ6w w relacji do zakresu rzeczowego zadania, (4 pkt)
b) adekwatno66 proponowanych kosl6w do planowanych dziala6, zasadno66 pzyjgtych

stawek jednostkowych, odniesienie koszt6w do planowanych rezultat6w, relacja kosa6w
adm inistracyjnych do merytorycznych, (5 pkt)

3) kMeria dodatkowe:
a) projekt przewiduje zaangazowanie wolontariuszy do realizacji dziala6, (1 pkt)



b) zaanga2owanie partner6w w realizacjQ projektu (oferta wsp6lna, umowa/porozumienie
partnerskie, list intencyjny/deklaracja, w pzypadku nieformalnej wspolpracy - pisemne
potwierdzenie/oswiadczenie), (1 pkt)

c) Oferent nie posiada zalegloSci finansowych wobec Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z tytulu wcze6niej udzielonych dotacji (1 pkt)

6. Maksymalna liczba punkt6w do uzyskania ptzez otganizacie przy ocenie punktowej wynosi
22 punkty.

7. Rekomendacjq do podpisania umowy otzymajq projekty, kt6rych Srednia ocena arytmetyczna
wyniesie co najmniej 13 punkt6w.

8. Ocena Komisji wraz z ptopozyqE wysokoSci dotacji jest pzekazywana Burmistrzowi Gminy
i Miasta Czerwionki-Leszczyn, kt6ry podejmuje ostatecznq decyzje w tej sprawie.

L RozstzygniQcie konkursu nie jest decyzjE administracyjnq i nie podlega zaskar2eniu.
10.Wyniki konkursu zostanq ogloszone niezwlocznie po wyboze ofert, poprzez publikacje

w Biuletynie lnformacji Publicznej Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakladce:
http://www.bip.czenvionka-leszczyny.pl/informacje_uzedu/dotacje_na_zadania_publiczne.html; na
tablicy ogloszeh Uzgdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, ul. Parkowa 9 oraz na
stronach internetowych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

INFORMACJE DODATKOWE
1 . Dodatkowych informacji na temat warunk6w i mo2liwoSci uzyskania dotacii udziela Wydzial

Spraw Spolecznych, tel. 32 43 12 251 , e-mail: sps@czerwionka-leszczyny.pl
2. Organ administracji publicznej uniewaznia otwarty konkurs ofert, jezeli nie zlo2ono 2adnej

oferty lub gdy zadna ze zloaonych ofert nie spelniala wymog6w zawartych w niniejszym
ogloszeniu o otwartym konkursie ofert.
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Wz6r Nr 1/ KARTAOCENY FORMALNO-PRAWNEJ

konkurs: na realizacjg zadania publicznego w zakresie pomocy spolecznej - zapewnienie
schronienia dla bezdomnych mqiczyzn w nz z uslugami opieku f czymi

Nazwa araanizacii

Ohszar'

Lp. Dokument / zagadnienie
Spelnia

kryterium
TAKNIE

Dopuszczalne
uzupelnienie

Czas na
uzupelnienie

1 Oferta - spojnoSC wersji z generatora i papierowej N!E

2.
Podpis oferty grzez osobq/osoby upowa2nione do skladania
oSwiadczeh woliw imieniu oferenta

TAK 2 DNI

Dopu6ci6 do oceny merytorycznej TAI(NIE

nistz
iMiasta
r-Leszczyny

iszewski

t



Wz6r nr 2/ KARTA OCENY MERYTORYCZNO-FINANSOWEJ
Konkurs: na realizacjq zadania publicznego w zakresie pomocy spolecznej -

zapewnienie schronienia dla bezdomnych mqilczyznwraz z uslugami
opiekufczymi

Czerwionka-Leszczyny, dn ia

A

A. Ocena merytoryczna - kryteria dopuszczajqce do
ocenv ounktowei

Moiliwa ocena Przyznana
ocena

ZgodnoS6 proiektu z oqloszeniem konkursowym TAI(NIE

Uzasadnienie - w przypadku przyznania oceny neqatywnei

B. Ocena punktowa
Mervtorvczna warto56 proiektu

1. Planowane rezultaty, w tym: realnoS6 osiqgniqcia zakladanych efekt6w,
wskazana pzez oferenta trwaloS6 efekt6w zadania 5

2. MozliwoSd realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasob6w
zeczowych (baza lokalowa, sprzqt, materialy), kadrowych (adekwatnoS6
kwalifikacii kadrv do rodzaiu zadania)

3

3 Do5wiadczenie oferenta w realizaqi zadah o podobnym charakteze
i zasiggu, w tym jakoSd realizacji zadah (czy projekty zostaly prawidlowo
zr ealizowane i rozl iczone)

2

Bud2et proiektu
1 PrawidlowoS| i przqrzystoSc bud2etu - wla6ciwe pogrupowanie koszt6w,

celowoS6 koszt6w w relacii do zakresu zeczoweqo zadania 4

2 AdekwatnoS0 proponowanych koszt6w do planowanych dziala6, zasadnoSC
pzyjqtych stawek jednostkowych, odniesienie koszt6w do planowanych
rezultat6w, relacia koszt6w administracvinvch do meMorvcznvch

5

KMeria dodatkowe
1 P roje kt p zewi d uj e zaangazow an ie wo I o n ta riuszy zwiqzan yc h z r ealizaqq

zadania 1

2. Zaanga2owanie partner6w w realizacjq projektu (oferta wsp6lna,
umowa/porozumienie partnerskie, list intencyjny/deklaracja, w przypadku
n ieforma lnej wsp6lpracy - pisem ne potwierdzen ie/oSwiadczen ie)

1

3. Oferent nie posiada zalegloScifinansowych wobec Gminy i Miasta
Czenrionka-Leszczvnv z tvtulu wczeSniei udzielonvch dotacii

1

RAZEM: 22


