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Zarzqdzenie Nr726/19

Burmistrza Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny
z dnia 16 grudnia 2019 roku

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacie zadania publicznego
w formie wsparcia: ,,Wyb6r operatora Centrum Organizacji Pozarzqdowych
w Czerwionce-Leszczynach"

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca '1990r. o samorzqdzie gminnym
(t.j. Dz.U. 2019 poz. 506 z p62n. zm.), ar1.11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oruz arl. 13 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r., o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.
2019 poz. 688 z p6zn. zm.), art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - o finansach
publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz.869), w zvriqzku z Uchwalq NrXlll/139/19 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia
Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami
pozarzadowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalno66 pozytku publicznego
na 2020 rok,

zarzqdzam, co nastqpuje :

s1

Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjq pzez otganizacje pozarzqdowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o dzialalno6ci
pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.2019 poz. 688 z p62n. zm.), zadania
publicznego w formie wsparcia z bud2etu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny -
,,Wyb6r operatora Centrum Organizacji Pozazqdowych w Czerwionce-Leszczynach".
Ogloszenie o konkursie stanowi Zalqcznik do niniejszego Zarzqdzenia.

s2

Wykona nie Zarzqdzenia powierzam Naczel nikowi Vfdzialu Spraw Spolecznych.

s3

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Zalqcznik
do Zarz4dzenia
Nr 726119
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 16 grudnia 2019 roku

OGLOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

W zwiqzku z Uchwalq Nr Xlll/139/'19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
22 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozazEdowymi oraz innymi podmiotami prowadzEcymi
dzialalno6c po2ytku publicznego na 2020 rok

OGLASZAM

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozazqdowych i innych podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2019 poz. 688 z p62n. zm.)
na realizacje zadnia publicznego Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacji
z budzetu Gminy i Miasta w 2020 roku.

PODSTAWA PRAWNA

Konkurs ogloszony jest na podstawie:

Art.4 ust. 1 pkt 33 oraz art. 5 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz.688 z p62n. zm.)

Uchwaly Nr XllU139/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22listopada 2019 roku
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wspolpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z organizacjami pozazqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalno56 po2ytku
publicznego na 2020 tok

ADRESACI KONKURSU

Konkurs skierowany jest do organizacji pozazqdowych i innych podmiot6w wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (tj. Oz.U. 2019 poz. 688
z p62n. zm.)

FORMA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WSPARCIE

Zlecenie realizacji zadania publicznego bqdzie mialo formQ wspierania wykonania tego zadania
wruz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. VWsokoS6 udzielonej dotacji z bud2etu Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny nie mo2e przekroczy6 95% koszt6w zadania objetego
dofinansowaniem.

1.



IV PRZEDMIOT KONKURSU

,,Wyb6r operatora Centrum Organizacji Pozarzqdowych w Czerwionce-Leszczynach"

. dzialania wspieraiqce organizacje pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3,
w zakresie okreSlonych w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a

V CEL ZADANIA PUBLICZNEGO

Celem zadania jest wsparcie organizacji pozazqdowych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny poprzez pomoc merytorycznq, organizacyjnq, promocyjnq, lokalowq i spzetowq.

VI TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie bQdzie realizowane w terminie od I lutego 2020r. do 3l grudnia 2020r.

VII MIEJSCE REALIZACJI ZAOANIA PUBLICZNEGO

Zadanie winno byc realizowane w lokalu znajdujqcym sig na I piqtze budynku pzy ul. 3 Maja 19
w Czerwionce-Leszczynach oraz na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

uil sRoDKr PRZEZNACZONE NA REALTZACJE ZADANIA PUBLICZEGO

Na przedstawione do realizacji zadanie pzeznacza sie jako wsparcie w formie dotacji Srodki
publiczne w wysokosci: 75 000,00 zl

W 2019 roku Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny zlecila realizacjg w formie wspierania
nastQpujqce zadania publiczne:

. w zakresie dzialalnosci na tzec,z organizacji pozazqdowych oraz podmiot6w
wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie okreslonym w pkt. 1-32a - '124 850,00 zl (w tym
na zadanie dotyczqce prowadzenia Centrum Organizacji Pozazqdowych
w pomieszczeniach I pietra budynku przy ul. 3-go Maja 19 w Czerwionce-Leszczynach
95 000,00 z)

IX WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

W konkursie mogq bra6 udzial organizacje pozazqdowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.
2019 poz. 688 z p62n. zm.).

Pzedmiot oferty zlo2onej do konkursu przez oferenta musi by6 zgodny z jego celami statutowymi.

Oferent zobowiqzany jest do wniesienia minimum 5% wkladu wlasnego w ramach calosci kosZ6w
zadania objetego dofinansowaniem, pzy czym minimum 2% wkladu Masnego stanowi6 musi
wklad wlasny finansowy. Pozostaly wklad wlasny stanowi6 mo2e wklad wlasny osobowy.

Podmiot realizujqcy zadanie jest zobowiqzany do:

a) niepobierania oplat od adresat6w zadania;

b) biezqcej wsp6lpracy z Zakladem Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach



w zakresae zazEdzania pomieszczeniami;

Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:

1) zapewnienie stalego dyzuru w Centrum Organizacji Pozazqdowych w wymiarze
co najmniej 8 godzin w tygodniu (dopuszcza sie wprowadzenie 2 tygodniowej przerwy
wakacyjnej);

2) zapewnienie doradztwa og6lnego (minimum 11 godzin) dotyczqcego bie2qcej dzialalnosci
organizacji pozazEdowych, doradztwo powinno by6 Swiadczone pzez osoby majqce
do5wiadczenie w pracy w organizacji pozazEdowej, po wcze6niejszym uzgodnieniu
terminu spotkania (okres oczekiwania na spolkanie nie moze pzekroczyd 7 dni od dnia
zgloszenia);

3) zazqdzanie pomieszczeniami COP, tj. ustalanie z miesiecznym wyprzedzeniem
harmonogramu stalego dyzuru, prowadzenie harmonogramu wynajmowania sal pzez
organizacje lub grupy nieformalne, wydawanie kluczy i kart dostgpu do budynku,
przygotowywanie projekt6w um6w na siedzibg organizacji, podpisywanie um6w na szafki,
dbanie o czystos6 pomieszczei i klatki schodowej, zaopalrzenie w materialy biurowe,
Srodki czysto5ci, artykuly spozywcze (herbata, kawa, woda mineralna, suche ciasteczka),

4) prowadzenie podstrony internetowej www.ngo.czerwionka-leszczyny.pl (dodanie minimum
11 aktualno6ci, w tym minimum 1 na miesiqc) oraz prowadzenie profilu na portalu
spolecznoSciowym,

5) prowadzenie bazy orcanizacji pozazqdowych,
6) stwozenie i prowadzenie bazy wolontariuszy i zapotzebowania organizacji

na Swiadczenia wolontarystyczne,

wsparcie 4 istniejqcych kol wolontariackich + ewentualne utworzenie 1 nowego kola
(w tym zrealizowanie minimum 4 inicjatyw wolontariackich),
zorganizowanie Dnia Wolontariusza,
zorganizowanie minimum 2 spotkan antegrujqcych Srodowisko NGO z terenu Gminy
i Miasta Czeruvionka-Leszczyny, np. wsp6lne ognisko, Festiwal Organizacji
Pozazqdowych itp.

10) przeprowadzenie Kampanii promocyjnej 1o/o dla organizacji z Gminy i Miasta Czeruionka-
Leszczyny,

11) przeprowadzenie w terminie do 31.05.2020r. tozeznania potrzeb szkoleniowych dla NGO
z okresleniem tematyki,

'12) Oferent zobowiqzany jest do gromadzenia, przechowywania i pzetwazania danych
osobowych pozyskanych w zwiqzku z realizaqq zadania, zgodnie z pzepisaml ustawy
z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz
zgodnie z art. 13 ustep 1 i 2 rozpozqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os6b ltzycznych w zwiqzku
z ptzeftrazaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego pzeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME (og6lne rozpozqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 204.05.2016, str.1)(RODO).

Zlozenie oferty nie jest r6wnoznaczne z zapewnieniem pzyznania dotacji, nie gwarantuje sie
r6wnie2 pzyznania dotacji w wysokoSci wnioskowanej przez oferenta.

Przyznana dotacja nie mo2e byc wykorzystana na:

1) pzedsiewziecia, kt6re sq dofinansowane z bud2etu Gminy i Miasta Czenaionka- Leszczyny
lub jego funduszy celowych na podstawie przepis6w szczeg6lnych,

7)

8)

e)



2) sfinansowanie lub dofinansowanie koszt6w, kt6re podmiot poni6sl na realizacjg zadania poza
terminem umowy o udzielenie dotacji,

3) remonty pomieszczerl i obiekt6w budowlanych,

4) zakupy nieruchomo5ci,

5) rezerwy na pokrycie pzyszlych strat lub zobowiqzan,

6) dzialalnoSd gospodarczq podmiot6w prowadzqcych dzialalnoSc pozytku publicznego,

7) odsetki z tytulu niezaplaconych w terminie zobowiqza6,

8) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

9) dzialaln056politycznE,

10) pokrycie koszt6w utrzymania biura podmiot6w, wykraczajqce poza zakres realizaqi
zleconego zadania,

1 1) nagrody, premie i inne formy pomocy rzeczowej lub finansowej dla os6b zajmujqcych sie
realizaqqzadania,

12) podatek VAT - w przypadku podmiot6w korzystajqcych z Ptawa do odliczenia podatku od
towar6w I uslug z tytulu dokonanych zakup6w,

13) zobowiqzania z tytulu zaciqgnietej po2yczki, kredytu lub wykupu papier6w wartosciowych
oraz kosay obslugi zadlu2enia,

14) koszty pokryte pzez inne podmioty (zakaz lzw. podw6jnego finansowania).

Oczekiwane rezultaty,,ilo$ciowe" :

. liczba godzin stalego dyzuru w COP (rezultat uznaje siq za osiqgniety przy wskazniku
't00%);

. liczba godzin doradztwa og6lnego (rezultat uznaje sie za osiEgniety przy wska2niku 80%
iwyzej);

. liczba dodanych aktualnosci na podstronQ www.ngo.czerwionkaJeszczyny.pl (rezultat
uznaje sie za osiqgniety pzy wska2niku 100%);

. stworzenie bazy wolontariuszy (rezultat uznaje siq za osiqgniety przy wska2niku 100%);

o liczba inicjatyw zrealizowanych pzez kola wolontariackie (rezultat uznaje siq za osiqgniQty
przy wska2niku 100%);

. zorganizowanie Dnia Wolontariusza (rezultat uznaje siq za osiEgniety pzy wska2niku
100%);

. przeprowadzenie Kampanii promocyjnej 1% (rezultat uznaje sie za osiqgniqty przy

wskainiku 100%);

. ilo56 spotkai integruiqcych Srodowisko NGO (rezultat uznaje sie za osiqgnigty przy

wska2niku 100%);

,,Opis zakladanych rezultat6w realizacji zadania publicznego" (czq56 lll.5 oferty) - nale2y opisaC

zakladane rezultaty zadania publicznego:

a) Co bgdzie bezposrednim efektem (materialne ,,produkty" lub "uslugi" 
zrealizowane na tzecz

uczestnik6w zadania publicznego) realizacji zadania publicznego?

b) Jaka zmiana spoleczna zostanie osiqgnieta gopzez realizacie zadania publicznego?

c) Czy przewidywane jest wykorzystanie rezultat6w osiqgnigtych w trakcie rcalizaqli zadania
publicznego w dalszych dzialaniach organizacji? (trwalo56 rezultat6w zadania publicznego)

d) W czgsci lll.6 oferty nalezy poda6 dodatkowe informacje dotyczqce rezultat6w rcalizaqi



zadania publicznego.

,,Plan i harmonogram dzialah na rok 2020" (czeSd lll.4 oferty) musi zawiera6:

a) natuy dzialafi (nie powinny byd to2same z nazwami koszt6w administracyjnych zadania
publicznego),

b) opis dziala6,

c) wskazanie grupy docelowej, jeSli to mozliwe (w przypadku braku mozliwoSci okre5lenia grupy
docelowej, nale2y poda6 takq informacjg tj. wpisa6 ,,brak grupy docelowej"),

d) planowany termin realizacji (data rozpoczecia i zakohczenia poszczeg6lnych dzialari),
e) w przypadku oferty wsp6lnej pzy naz. ie dzialania nale2y poda6 nazwe oferenta

realizujqcego dane dzialania.

,Zakres dzialania realizowany przez podmiot niebedEcy strone umowy":
W przypadku planowania zlecenia czgsci zadania publicznego innemu podmiotowi, oferent
uwzglednia takq informacje w skladanej ofercie. lnformacja musi znale26 sig w czgSci lll.4 oferty
,,Plan i harmonogram dzialafi na rck 2O2O" w kolumnie ,,Zakres dzialania realizowany przez
podmiot nie bedEcy stronq umowy". Uzasadnienie Wzyczyny zlecania innemu podmiotowi, oferent
opisuje w czg5ci lll.4 oferty w kolumnie ,,Opis".
Ocena zasadnoSci zlecania czqsci zadanaa publicznego innemu podmiotowi bqdzie nale2ala do
komisji konkursowej.

Warunkiem przekazania pr4znanej dotacji jest zawarcie stosownej umowy dotacji (nalezy
pamieta6, 2e wydatki mogE by6 dokonywane dopiero po zawarciu umowy i musze zosta6
zaplacone nie p62niej niz do 31 grudnia 2020 roku .

W trakcie realizacji zadania publicznego wszelkie zmiany, uzupelnienia i oswiadczenia skladane
w zwiqzku z zawarlq umowq bedE wymagaty pod rygorem niewaznosci zawarcia w formie
pisemnej aneksu do tej umowy i bgdq mogly byc dokonywane w zakresie niewplywajqcym na
zmianQ kryteri6w wyboru oferty oferenta.

Oferenci, kt6rych oferty zostanq wybrane w otwartym konkursie ofert oraz bedq realizowa6
zadanie publiczne zobowiqzani sq do udostqpniania informacji publicznej na zasadach i w trybie
okreslonym w art. 4a, 4b, 4c ustawy o dzialalnosci po2ytku publicznego i o wolontariacie.

TERMIN IWARUNKI SKLADANIA OFERT

1. Termin skladania ofert uplywa w dniu 10 stvcznia 2O2Or. o qodz. 14.00.

2. Oterla spozqdzona w generatoze 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 dotyczqcych realizacji
zadafi publicznych oraz wzor6w sprawozdah z wykonania tych zada^ (Dz.U.2018 poz.2OS7).

Po wypelnieniu i wyslaniu oferty w generatoze nalezy jq wydrukowa6, podpisac i zlozyC
w Urzqdzie Gminy iMiasta Czenrrionka-Leszc4ny zgodnie z opisem w pkt. X.3 iX.4

3. Ofertq nale2y:

1) spozqdzi6 w jezyku polskim,

2) spozqdzic w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Oferty konkursowe na realizacjg zadah nale?y sklada6 (w obu formach):



1) w formie elektronicznej poprzez generator wniosk6w zamieszczony na stronie
internetowej www.witkac.pl, www.czerwionkaleszczyny.pl pod ogloszeniem o niniejszym
konkursie.

2) w formie pisemnej w zamknigtej kopercie z oznaczeniem nazry zadania z adnotacjq

,,Wyb6r operatora Centrum Organizacji Pozarzqdowych w Czerwionce'Leszczynach"
w Kancelarii Uzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, pzy ul. Parkowej 9.

W pzypadku ofert w wersji papierowej decyduje data wplywu do Uzqdu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny.

5. ,,Kalkulacjq pzewidywanych koszt6w realizacji zadania publicznego" w cze6ci V.A iVB oferty
nale2y sporzEdzi6 na rok 2020.

Jezeli w czesci V.A oferty ,Zestawienie koszt6w realizacji zadania" wystqpuje kosa, kt6ry
zostal wskazany w czesci lX ogloszenia konkursowego ,,Pr4znana dotacja nie moze by6

wykorzystana na", nale2y opisac w czqsci Vl oferty ,,lnne informacje" z jakich Srodk6w zostanie
pokryty ten koszt. W przypadku braku podania 2qdanej informacji, oferta zostanie odzucona
z powod6w merytorycznych.

UWAGA: \Nklad rzeczowy, kt6ry bQdzie wykorzystywany do realizacji zadania publicznego,

nale2y opisad w cze6ci lV.2 oferty - bez jego wyceny.

UWAGA: CzgSd V.C ,,Podzial kosz6w realiza$i zadania pomiedzy oferent6w" oferty nalezy
wypetni6 jedynie w przypadku skladania oferty wsp6lnej.

6. Wszystkie pozycje formularza oferty musze zostae wypelnione. W przypadku, gdy dana
pozycja oferty nie odnosi siq do oferenta lub zadania publicznego, nalezy wpisae np. ,,nie

dotyczy".

7. Realizatorem zadania publicznego moze by6 oferent, kt6ry dysponuje wykwalifikowanq kadrq

uczestniczqcE w realizacji zadania. Oferent w cz?Sci lV.2 oferty powinien poda6 wszystkie
niezbgdne dane os6b jakie realizujq zadanie tj. informacje tylko na temat kwalifikacji bez

podawania danych osobowych.

8. W sytuacji, gdy oferent wnosi do rcalizaq1,i zadania publicznego wklad w postaci Swiadczenia
pracy wolontariu szytpracy spolecznej czlonk6w organizacji koniecznie jest pzestrzeganie
nastepujacych warunk6w:

a) zakres, spos6b i liczba godzin wykonpvania ptacy pzez wolontariusTa muszq by6

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

b) wolontariusz/czlonek organizacji musi prowadzi6 na bie2qco karty pracy wraz z opisem
wykonywanej pracy (dokumentacja ta musi by6 pzechowywana na zasadach og6lnych, tak
jak dokumenty fi nansowe),

c) w pzypadku, gdy praca wolontariusza/czlonka organizacji ze wzglgdu na wykazanE
w ofercie specyfike nie mo2e bye rcAiczana godzinowo - nalezy poda6 spos6b wyliczenia
nakladu iego pracy i spos6b iej dokumentowania w trakcie rcalizaqi zadania publicznego,

d) wolontariusz/czlonek organizacji powinien posiadac kwalifikacje i spelniac wymagania
odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych Swiadczef, jezeli obowiqzek posiadania

takich kwalifikacji i spelnienia stosownych wymagafi wynika z odrqbnych przepis6w,

e) je2eli wolontariusz/czlonek organizacji wykonuje prace take, jak staly personel, to kalkulacja' 
wkladu pracy wolontariusza musi by6 dokonana w oparciu o stawki obowiqzujqce dla tego
personelu,

0 wolontariuszem nie moze by6 beneflcjent ostateczny zadania publicznego ani osoba
zatrudniona u oferenta na podstawie umowy o prace lub umowy cywilnoprawnej,
w ramach spelniania obowiEzk6w z tych um6w wynikajqcych (warunek ten dotyczy tak2e



czlonk6w organizacji Swiadczqcych prace spolecznq).

Wszelkie informacje dotyczEce konkursu mo2na uzyskac w UzQdzie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny - Vlrldzial Spraw Spolecznych, ul. 3 Maja 19, tel. 321 43 12 251.

Burmistz oglasza wyniki otwartego konkursu ofert w spos6b okreslony w art. 15 2h i 2j ustawy.

XI KOSZTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

1. Wydatki, kt6re bqdq ponoszone, muszE byc:

1) niezbedne dla rcalizacji zadania publicznego objetego konkursem;

2) racjonalne i efehywne oraz spelnia6 wymogi efektywnego zazqdzania finansami (relacja
naklad/rezultat);

3) faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania publicznego objetego konkursem;
4) odpowiednio udokumentowane;
5) zgodne z zatwieldzo ym zestawieniem kosz6w realizacji zadania publicznego.

2. Dokonywanie pzesunie6 w zakresie ponoszonych wydatk6w.

Dopuszcza sig dokonywanie pzesuniqi pomiedzy poszczeg6lnymi pozycjami kosz6w
okreSlonymi w kalkulacji przewidywanych koszt6w realizacji zadania publicznego
z nastepujqcymi zastzezeniami:
'l ) Wszelkie pzesuniecia koszt6w, przedstawionych w umowie, powy2ej 10% wymagajq

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

2\ Jezeli dany wydatek wykazany w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego nie jest
r6wny odpowiedniemu kosztowi okreSlonemu w umowie, to uznaje sig go za zgodny
z umowq wtedy, gdy nie nastqpilo zwiQkszenie tego wydatku o wiQcej ni2 10%.

3) Oferent jest zobowiqzany zachowad procentowy udzial dotacji w calkowitym koszcie
zadania publicznego. Obowiqzek zachowania procentowego udzialu dotacji uwa2a sie za
zachowany, je2eli procentowy udzial dotacji w calkowitym koszcie zadania publicznego nie
zwiqkszy sie o wiQcej ni2 0 punkt6w procentowych. Przekroczenie limitu, o kt6rym mowa
powy2ej, uwaza siQ za pobranie dotacji w nadmiernej wysoko5ci.

XII OCENAOFERT

1 . Wyb6r ofert nastqpi w terminie do 24 stycznia 2020 roku.

2. Oferly zlozone do konkursu sq opinlowane przez komisje konkursowE powolanq przez
Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

3. Komisja ocenia oferty w nastepujqcy spos6b:

Ocena formalna:

1) Oferta - sp6jnosc wersji z generatora i papierowej (suma kontrolna) - brak mo2liwo6ci
uzupelnienia/korekty. Niesp6jnos6 obu wersji oferty powoduje jej odrzucenie z pzyczyn
formalnych.

2) Podpis oferty pzez osobe/osoby upowaznione do skladania oswiadcze6 woli w imieniu



oferenta. Dopuszcza siQ uzupelnienie brak6w formalnych w ofertach w terminie do dw6ch
dni od dnia wezwania do uzupelnienia tych brak6w. Wezwanie nastepuje poo/lzez
informacjq w gen etalotze oraz telefonicznie.

Ocena Merytoryczna:

1 . Oferty, kt6re pzeszly oceng formalnq pzechodzq do oceny merytorycznej.

2. Pzy ocenie ofert pod wzglqdem meMorycznym komisja bierze pod uwagQ nastqpujqce
kMeria:

a) kryterium dopuszczajqce do oceny punktowej, tj. zgodno66 projektu z ogloszeniem
konkursowym,

b) kryteria oceny punktowej.

3. Oferta, kt6ra uzyska pozytywnE ocenQ w kryterium dopuszczajqcym (ocena TAK) zostanie
poddana ocenie punktowej.

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

5. W kryteriach oceny punktowej komisja bieze pod uwagq:

1) merytorycznE wartosd projektu:

a) mo2liwosc realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasob6w rzeczov'tych
(spzet, materialy), kadrowych (adekwatno56 kwalifikacji kadry do rodzaju zadania),
(6 pkt)

b) doswiadczenie oferenta w realizacji zadafi o podobnym charakterze i zasiegu , w tym
jakosc realizacji pqekt6w (czy projekty zostaty prawidlowo zrealizowane i rozliczone)
(a pkt)

2) budzet projektu:

a) prawidlowoSc i pzejzystosd budzetu - wlasciwe pogrupowanie koszt6w, celowo56
koszt6w w relacji do zakresu zeczowego zadania, (4 pkt)

b) adekwatnosd proponowanych koszt6w do planowanych dzialan, zasadnos6 pzyjetych
stawek jednostkowych, odniesienie kosZ6w do planowanych rezuhat6w, relacja
koszt6w administracyjnych do merytorycznych, (5 pkt)

3) kryteria dodatkowe:

a) zaanga2owanie partner6w w realizacjg projektu (oferta wsp6lna, umowa/porozumienie
partnerskie, list intencyjny/deklaracja, w przypadku nieformalnej wspolpracy - pisemne
potwierdzenie/oSwiadczenie), (1 pkt)

b) Oferent nie posiada zalegloSci finansowych wobec Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z tytulu wcze5niej udzielonych dotacji, (1 pkt)

4. Maksymalna liczba punkt6w do uzyskania wzez o'ganizagq pzy ocenie punktowej wynosi
21 punkt6w.

5. Rekomendacje do podpisania umowy otzymajq projekty, kt6rych Srednia ocena arytmetyczna
wyniesie co na,mniej 12 punkt6w.

6. Ocena Komisji wraz z propozycjq wysokosci dotacji jest pzekazywana Burmistrzowi Gminy
i Miasta Czerwionki-Leszczyn, kt6ry podejmuje ostatecznq decyzje w tej sprawie.

7. Rozstzygniecie konkursu nie jest decyzjE administracyjnq i nie podlega zaskar2eniu.

8. Wyniki konkursu zostana ogloszone niezwlocznie po wyborze ofert, poprzez publikacjg



w Biuletynie lnformacji Publicznej UzQdu Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny
w zakladce: httpJ/www.bip.czerwionka- leszczyny.pUinformacje_uzedu/dotacje_na_zadania_publiczne.html;

na tablicy ogloszen Uzgdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, ul. Parkowa 9 oraz na
stronach internetowych Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny.

Konkurs zostanie uniewazniony, jezeli nie zostanie zlozona zadna oferta lub gdy 2adna ze
zlozonych ofert nie spelnia wymog6w zawartych w niniejszym ogloszeniu o otwartym konkursie
ofert.
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Wz6r Nr 1/ KARTA OCENY FORMALNO-PRAWNEJ

konkurs: na realizacjg zadania publicznego w formie wsparcia: ,,VIVb6r operatora Centrum
Organizacji Pozarzadowych w Czeravionce-Loszczynach"

Lp. Dokument / zagadnienie
Spelnia

kryterium
TAI(NIE

Dopuszczalne
uzupetnienie

Czas na
uzupelnienie

1. Oferta - sp6jnosc wersji z generatora i papierowej NIE

2.
Podpis oferty przez osobQ/osoby upowaznione do skladania
oswiadczen woli w imieniu oferenta TAK 2 DNI

Dopu5ci6 do oceny merytorycznej TAKNIE

"rh,;.,midl i Miasta
;zenvlrfila-Leszczyny
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Wz6r nr 2/ KARTA OCENY MERYTORYCZNO-FINANSOWEJ

konkurs: na realizacjg zadania publicznego w formie wsparcia: ,,Wyb6r operatora Centrum
Org a n izacj i P ozarzqdowych w Czenrionce-Leszczy n ac h "

Czerwionka-Leszczyny, dnia

Buntnistz
GminfliMiasta

CzerwiolO-LeszczYnY

wie#w&'iszewski

t

A. Ocena merytoryczna - kryteria dopuszczajqce do
ocenv punktowei

Moiliwa ocena Przyznana
ocena

ZqodnoS6 proiektu z oqloszeniem konkursowvm TAI(NIE

Uzasadnienie - w orzvoadku orzvznania ocenv neoatvwnei

B. Ocena punktowa
Mervtorvczna warto66 proiektu

1. MozliwoS6 realizacji zadania pzez oferenta, w tym posiadanie zasob6w
kadrowych (adekwatnoSc kwalifikacji kadry do rodzaju zadania), zasob6w
zeczowych (spzet, materiafu ),

6

2. DoSwiadczenie oferenta w realizacji zadai o podobnym charakteze
i zasiggu, w tym jakoSd realizacji zadafi (czy projekty zostaty prawidlowo
zr ealizow ane i rozl iczone)

4

Budiet proiektu
1. PrawidlowoSl, i pzejrzystoSd bud2etu - wlaSciwe pogrupowanie koszt6w,

celowoSC koszt6w w relacii do zakresu zeczoweqo zadania 4

2. Adekwatno5d proponowanych koszt6w do planowanych dzialari, zasadno56
pzyjqtych stawek jednostkowych, odniesienie koszt6w do planowanych
rezultat6w, relacja koszt6w administracyinych do merytorycznvch

5

KMeria dodatkowe
1. Zaanga2owanie partner6w w realizacjq projektu (oferta wsp6lna,

umowa/porozumienie partnerskie, list intencyjny/deklaracja, w przypadku
n ieformalnei wso6lpracv - oisemne ootwierdzen ie/o6wiadczen ie)

1

2. Oferent nie posiada zalegloScifinansowych wobec Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczvny z Wtulu wcze5niei udzielonvch dotacii

1

RAZEM: 21
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