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Czerwrorrr,a-.,cszczyny Zarzqdzenie Nr 729119
Burmistrza Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny

zdnialT grudnia 2019 roku

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu na realizacjQ zadania publicznego
w formie powierzenia - ,,Przygotowywanie i dostarczenie gorqcego posilku dla
mieszkaf c6w Gm iny i Miasta Czerwionka-Leszczyny"

Na podstawie: art. 30 ust. 'l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym
(t.j. Dz.U. 2019 poz.506 z p62n. zm.), ar1.11 ust. 1 pkt 2 i usl.2 otaz atl. 13 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r., o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.
2019 poz.688 z p62n. zm.), art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - o finansach
publicznych (t.j. D2.U.2019po2.869), w zwiqzku 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 organizai;lami
pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalno66 po2ytku publicznego
na 2020 rok,

zarzqdzatn, co nastgp uje :

sl
Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjq przez organizaqe pozazqdowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o dzialalnoSci
po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019 poz. 688 z p62n. zm.), zadania
publicznego w formie powierzenia z bud2etu Gminy i Miasta Czenivionka-Leszczyny -
,,Przygotowywanie i dostarczenie gorqcego posilku dla mieszkahc6w Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny" .

Ogloszenie o konkursie stanowi Zalqcznik do niniejszego Zazqdzenia.

s2

Wykona n ie Zarzqdzenia powiezam Naczeln ikowi V[dzialu Spraw S polecznych.

s3

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czenvionka-Leszczyny

Zalqcznik
do Zazqdzenia
Nr 729119
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 17 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 Wspolpracy Gminy i Miasta
CzeMionka-Leszczyny z organizacjami pozazedowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi
dzialalno56 pozytku publicznego na 2020 rok

OGLASZAM

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarzEdowych i innych podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2019 poz. 688 z p62n. zm.)
na realizacjQ zadnia publicznego Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacji
z bud2etu Gminy i Miasta w 2020 roku.

1.

PODSTAWA PRAWNA

Konkurs ogloszony jest na podstawie:

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

Uchwaty Nr Xlll/139/19 Rady Miejskiej w CzeMionce-Leszczynach z dnia 22listopada 2019 roku
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wsp6tpracy Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny
z organizagami pozazedowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnos6 po2ytku
publicznego na 2020 rok

Ustawy z dnia 12marca2lo4 t. o pomocy spolecznej (tj. Dz.U.2019poz. 1507 zp62n.zm.)

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. Dz.U. 2019 poz. 688
z p62n. zm.\

FORMA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POWERZENIE

Zlecenie realizacji zadania publicznego bedzie mialo formg powierzenia wykonania tego zadania
wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. \A&soko66 udzielonej dotacji z bud2etu Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny wyniesie 100% koszt6w zadania objetego dofinansowaniem.
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IV PRZEDMIOT KONKURSU

,,Przygotowywanie i dostarczenie gorqcego posilku dla mieszkafc6w Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny" - zadanie w zakresie polityki spolecznej i pzeciwdzialania wykluczeniu
spolecznemu:

. organizacja pzedsiQwziQ6 maiqcych na celu pomoc rodzinom najubozszym z terenu gminy

0adlodajnia, pomoc zywno6ciowa).

V CEL ZADANIA PUBLICZNEGO

Celem zadania jest pzeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu poprzez zapewnienie gorqcego
posilku dla klient6w Osrodka Pomocy Spolecznej.

VI TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie bqdzie realizowane w terminie od 1 lutego 2O20t. do 31 grudnia 2020r.

VII MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie powinno by6 realizowane w co najmniej 2 lokalach znajdujqcych siq na terenie Miasta
Czerwionka-Leszczyny, z kt6rych jeden zlokalizowany jest w dzielnicy Czerwionka, a drugi
w dzielnicy Leszczyny.

Oferent winien zapewnic odpowiednie warunki lokalowe umo2liwiajqce wydanie i spozycie
posilku. Lokale te powinny posiadac miejsca siedzqce pzy stoliku.

u[ sRoDKt PRZEZNACZONE NA REALTZACJE ZADANIA PUBLICZEGO

Na pzedstawione do realizacji zadania przeznacza siQ jako powiezenie w formie dotacji Srodki
publiczne w wysoko5ci: 254 000,00 zl

W 2019 roku Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny zleci|,a realizacjg w formie wspierania
nastqpujqcych zadai publicznych:

. w zakresie polityki spolecznej i pzeciwdzialania wykluczeniu spolecznemu - 238 998,00 zl

Nie zlecano zadai dotyczqcych pzygotowania idostarczenie gorqcego posilku dla mieszkaic6w
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

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 dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U.
2019 poz.688 z p62n. zm.).

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

Podmiot realizulqcy zadanie jest zobowiqzany do:

a) niepobierania oplat od adresat6w zadania;

b) bie2acej wsp6lpracy z OSrodkiem Pomocy Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach



w zakresie rekrutacji uczestnik6w projektu.

Zakres przedm iotowy realizowanego zadania:.

1) Przedmiotem zadania jest pzygotowywanie i wydawanie jednodaniowych gorqcych
posilk6w dla klient6w O6rodka Pomocy Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach,
a takze dow6z posilk6w dla os6b starszych, chorych i niepelnosprawnych pod wskazany
pzez Zamawidqcego adres, z dostarczeniem do mieszkania, pzez 7 dni w tygodniu, za
wyjqtkiem Swiqt, bedqcych dniami ustawowo wolnymi od pracy w okresie od '1 lutego
2O20t. do 31 grudnia 2020r.

2) Maksymalna ilo56 pzygotowanych i wydanych posilk6w wynosi 27 500, z podzialem na
nastqpujqce czgSci:

a) rejon I obejmujqcy dzielnicQ Czenrvionka - '13 750 posilk6w,

b) rejon ll obejmujqcy dzielnice Leszczyny - 13 750 posilk6w,

ztym zasfize2eniem, 2e podane ilosci poszczeg6lnych czQsci sq zakresem szacunkowym,
w zwiqzku z czym, w granicach maksymalnej iloSci posilk6w moge one ulec zmianie.

3) Rzeczywista ilosc posilk6w bedzie okreslana w cotygodniowych zapotzebowaniach,
odbieranych ptzez ofercnla w siedzibie Osrodka Pomocy Spolecznej w Czerwionce-
Leszczynach, zawierajqcych imiennq listQ z nazwiskami klienl6w kozystajacych
z posalk6w.

4) Wymagane jest aby przygotowywane posilki posiadaty wartosc kalorycznq minimum
840 kalorii.

5) Przez,,gorqcy posilek" rozumie6 nale2y:

a) r62nego rodzaju zagqszczone zupy z wkladkq miQsnq i pieczywem (np. pomidorowa,
og6rkowa, jazynowa, kapu6niak, groch6wka, fasolowa, pieczarkowa, grzybowa,
2urek, itp.). Porcja gorqcego posilku w postaci zupy musi posiada6 nastQpujqcq
gramature:

. zupa - 500 ml,

. wkladka miQsna - 100 g,

o pieczywo - 100 g.

b) danie w postaci np. bigosu, fasolki po bretoisku, gulaszu z wEtroby, 2olEdk6w
drobiowych, flaczk6w wolowych, potrawki z kwczaka, klopsik6w itp. Gramatura
takiego posilku musi wynosid co najmniej 400 g, gdzie wklad samego miesa nie moze
by6 mniejszy ni2 150 g. Dodatkiem wymaganym do posilku jest pieczywo w iloSci
100 g lub ziemniaki, kasza, ry2, itp. w gramaturze 250 g.

6) Oferent winien pzygotowywa6 posilki wg zr62nicowanych jadlospis6w przez kolejne
tygodnie, zlym 2e posilki mogq siq powtaza6 nie czQsciej ni2 co 14 dni kalendarzowych.

7) Wymaga siQ, aby posilki byty wydawane codziennie od poniedzaalku do niedzieli
(z zastze2eniem pkt. 8), za wyjqtkiem Swiqt bedqcych dniami ustawowo wolnymi od pracy,
z lym zastzezeniem, iz oferent w dniu poprzedzajQcym Swieto zobowiqzany jest wyda6
osobie uprawnionej posilek (niemro2ony), w zamknietym opakowaniu, pozwalajqcym
zachowad Swie2oS6 posilku w liczbie odpowiadajqcej dniom Swiqtecznym. Obowiqzek
zapewnienia opakowai spoczywa na Oferencie.

8) Dopuszcza siq, aby posilki pzynale2ne danej osobie na sobotQ i niedzielQ byly wydane
w piqtek, ptzy czym posilek (niemro2ony) winien byc wydany w zamknietym opakowaniu.
Obowiqzek zapewnienia opakowan spoczywa na Oferencie.

9) Wymaga sie, aby wydawanie posilk6w odbywalo sie zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami
sanitarnymi.

10)Wymaga sie, aby Oferent umozliwil pobranie posilku we wlasne naczynia klienta do domu.

1 1) Wymaga sie, aby Oferent zapewnil odpowiednie warunki lokalowe umo2liwiajqce spo2ycie



posilku. Wydawanie posilk6w musi odbywac sie, w co najmniej dw6ch lokalach, z kt6rych
1 zlokalizowany jest w dzielnicy Czerwionka, a 2 w dzielnicy Leszczyny. Lokale
ptzeznaczone do wydawania i spo2ywania posilk6w powinny posiadac miejsca siedzqce
przy stoliku.

12)Wymaga sie, aby posilki byly dostarczone do punktu wydawania posilk6w w termosach
gwarantujqcych wymagane temperaturQ posilk6w oraz spetniajqcych wymagania norm
i przepis6w regulujqcych warunki transportu i tymczasowego przechowywania gorqcych
posilk6w.

13)Wymaga siQ, aby posilki byty wydawane w godzinach od 12.00 - 13.00.
'14) Oferent musi zapewnic odpowiednie naczynia i sztu6ce. Dopuszcza siq podawanie

posilk6w w naczyniach jednorazowych oraz wydawanie sztu6c6w jednorazowych.

15) Oferent musi zapewni6 odpowiedni personel posiadajqcy wymagane badania oraz
dopuszczenie do pracy przy 2ywieniu zbiorowym zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami
i normami, celem wydawania posilk6w i zapewnienia bezpo6redniej obslugi kozystajEcych
z punktu wydawania posilk6w. Liczba personelu wydajqcego posilki w ka2dym punkcie
wydawania posilk6w nie moze byi mniejsza ni2 2 osoby. Personel winien byd ptzyia2nie
nastawiony do klient6w i powinien odnosi6 sie do os6b kozystajqcych z jadlodajni w taki
spos6b, aby nie odczuwali jakichkolwiek symptom6w nizszo5ci spolecznej lub poni2enia.
Oferent nie moze zamiast pzygotowanego posilku dokonrya6 vvyplaty klientowi
r6wnowartosci posilku w pieniqdzu lub dokonywad zamiany posilku na towary w stanie
nieprzetworzonym.

16) Oferent nie mo2e wydawa6 w ramach posilku alkoholu i wyrob6w tytoniowych.

17) Lokale do wydawania posilku winny odpowiadad wymaganiom ustalonym w ustawie z dnia
25 sierpnia 2006r. o bezpieczenstwie zywnosci i 2ywienia (t.j. Dz.U.2019 poz. 1252
z p62n. zm.), pzepisami wykonawczymi do tej ustawy, z rozpozadzeniem (WE)
nr 85212004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny
Srodk6w spozryczych (Dz. Uz. UE L 139 z 30.04.2004\, z tozpotzqdzeniem (WE)
nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 pa2dziernika 2004r. w sprawie
material6w i wyrob6w przeznaczonych do kontaktu z zywnosciq oraz uchylajqcym
dyrektywy 80/590/EWG i 89i '109/EWG (Dz. Uz. UE L 338 z 13.11.2004) oraz pzepisami
ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Padstwowej lnspekcii Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019 poz. 59
z p62n. zm.l.

18)Oferent zobowiezany jest do gromadzenia, przechowywania i pzeMtarzania danych
osobowych pozyskanych w zwiEzku z rcalizagq zadania, zgodnie z przepisami 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 tozporza{zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego pzeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME (og6lne rozpozqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str.1) (RODO).

19) Osrodek Pomocy Spotecznej z realizatorem zadania podpisze umowq powierzenia danych
osobowych.

20) Oferent bqdzie pzetwazal dane osobowe otzymane z O5rodka Pomocy Spolecznej
w Czerwionce-Leszczynach jako administratora danych dotyczEcych os6b, na rzecz
kt6rych Swaadczone bgdq uslugi, wylqcznie w celu realizacji zadania.

Zlozenie oferty nie jest r6wnoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji, nie gwarantuje sie
rbwniez przyznania dotacji w wysokosci wnioskowanej przez oferenla.

Pzyznana dotacja nie moze by6 wykozystana na:

1) pzedsigwzigcia, kt6re sq dofinansowane z budzetu Gminy iMiasta Czerwionka- Leszczyny



lub jego funduszy celowych na podstawie pzepis6w szczeg6lnych,

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

3) remonty pomieszczef iobiekt6wbudowlanych,

4) zakupy nieruchomo6ci,

5) rezerwy na pokrycie pzyszlych strat lub zobowiqzan,

6) dzialalno56 gospodarczq podmiot6w prowadzqcych dzialalnoSC po2ytku publicznego,

7) odsetki z tytulu niezaplaconych w terminie zobowiqzaf,

8) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

9) dzialalnoS6politycznq,

10) pokrycie kosZ6w utrzymania biura podmiot6w, wykraczajqce poza zakres realizacji
zleconego zadania,

1 1 ) nagrody, premie i inne formy pomocy zeczowej lub finansowej dla os6b zajmujecych sie
rcalizaq,q zadania,

12) podatek VAT - w przypadku podmiot6w kozystajqcych z p.awa do odliczenia podatku od
towar6w i uslug z tytulu dokonanych zakup6w

13) zobowiqzania z tytulu zaciqgnietej po2yczki, kredytu lub wykupu papier6w warto6ciowych
oraz kosZy obslugi zadlu2enia,

14) koszty pokryte przez inne podmioty (zakaz Evl podw6jnego finansowania).

Oczekiwane rezultaty,,iloSciowe":

. ilo6c wydanych posilk6w (rezultat uznaje sie za osiqgniQty przy wska2niku 90% iwyzei);

,Opis zakladanych rezultat6w realizacji zadania publicznego" (czq56 lll.5 oferty) - nale2y opisa6
zakladane rezultaty zadania publicznego:

a) Co bQdzie bezposrednim efektem (materialne ,,produkty" lub ,,uslugi" zrealizowane na tzecz
uczestnik6w zadania publicznego) realizacji zadania publicznego?

b) Jaka zmiana spoleczna zostanie osiEgnieta poprzez realizacjq zadania publicznego?

c) Czy przewidywane jest wykorzystanie rezultat6w osiqgnietych w trakcie realizaqi zadania
publicznego w dalszych dzialaniach organizacji? (trwalos6 rezultat6w zadania publicznego)

d) W czesci lll.6 oferty nalezy poda6 dodatkowe informacje dotyczEce rezultat6w realizacji
zadania publicznego.

,,Plan i harmonogram dzialari na rok 2020" (czgS6 lll.a oferty) musi zawierad:

a) nazwy dzialah (nie powinny byc to2same z nazwami kos16w administracyjnych zadania
publicznego),

b) opis dzialah,

c) wskazanie grupy docelowej, je5li to mozliwe (w przypadku braku mozliwo5ci okre5lenia grupy
docelowej, nalezy podac takE informacje tj. wpisa6 ,,brak grupy docelowej"),

d) planowany termin realizacji (data rozpoczqcia izakofczenia poszczeg6lnych dzialan),

e) w przypadku oferty wsp6lnej przy nazwie dzialania nale2y poda6 nazwq oferenta



realizujqcego dane dzialania.

,,Zakres dzialania realizowany przez podmiot niebgdqcy stronq umowy":

W przypadku planowania zlecenia czqsci zadania publicznego innemu podmiotowi, oferent
uwzglQdnia take informacjg w skladanej ofercie. lnformacja musi znale26 sig w czg5ci lll.4 oferty

,,Plan i harmonogram dzialah na rok 2O2O" w kolumnie ,,Zakres dzialania rcalizowany peez
podmiot nie bgdqcy stronq umowy". Uzasadnienie przyczyny zlecania innemu podmiotowi, oferent
opisuje w czesci lll.4 oferty w kolumnie ,,Opis".

Ocena zasadnoSci zlecania czq5ci zadania publicznego innemu podmiotowi bedzie nalezala do
komisji konkursowej.

Warunkiem p%ekazania przyznanej dotacji jest zawarcie stosownej umowy dotacji (nale2y
pamieta6, ze wydatki moge by6 dokonywane dopiero po zawarciu umowy i muszE zostac
zaplacone nie p62niej ni2 do 31 grudnia 2020 roku.

W trakcie realizacji zadania publicznego wszelkie zmiany, uzupelnienia i o6wiadczenia skladane
w zwiqzku z zawafiq umowq bgdq wymagaly pod rygorem niewaznosci zawarcia w formie
pisemnej aneksu do tej umowy i bgdq mogly by6 dokonywane w zakresie niewplywajqcym na
zmiane kryteri6w wyboru oferty oferenta.

Oferenci, kt6rych oferty zostana wybrane w otwartym konkursie oferl oraz bedq realizowac
zadanie publiczne zobowiqzani se do udostepniania informacji publicznej na zasadach iw 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 9 stvcznia 2020r. o oodz. '15.30.

2. Oferla sporzqdzona w generatoze wniosk6w www.witkac.pl spelnia wymagania
Rozpozqdzenia Pzewodniczqcego Komitetu do spraw Po2ytku Publicznego z dnia
24 pa2dziernika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczqcych
realizacji zadan publicznych oraz wzor6w sprawozdah z wykonania tych zadan (Dz.U. 2018
poz. 2057).

Po wypelnieniu i wyslaniu oferty w generatoze nale2y jq wydrukowa6, podpisac i zlo2yt,
w Uzgdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zgodnie z opisem w pkt. X.3 i X.4

3. Oferte nale2y:

1) spozqdzi6 w jQzyku polskim,

2) spozqdzi( w formie pisemnej pod rygorem niewa2no5ci.

4. Oferty konkursowe na realizacjq zadaf nale2y skladai (w obu formach):

1) w formie elektronicznej poprzez 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 nazvty zadania z
adnotacjq ,,Przygotowywanie i dostarczenie gorqcego posilku dla mieszkahc6w
Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny" w Kancelarii Uzedu Gminy iMiasta
Czerwionka-Leszczyny, ptzy ul. Parkowej 9.

x



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

5. ,Kalkulacjq pzewidywanych kosZ6w realizacji zadania publicznego" w czgSci VA iV.B oferty
nale2y spozqdzi6 na rok 2020.

Je2eli w cze6ci VA oferty ,,Zestawienie koszt6w realizacji zadania" \,vystepuje kosZ, kt6ry
zostal wskazany w czqSci lX ogloszenia konkursowego ,,Przyznana dotacja nie moze byc
wykozystana na", nale2y opisae w czesci Vl oferty ,lnne informacje'z jakich Srodk6w zostanie
pokMy ten koszt. W przypadku braku podania 2qdanej informacji, oferta zostanie odzucona
z powod6w merytorycznych.

UWAGA: \rVklad rzeczowy, kt6ry bedzie wykorzystywany do realizacji zadania publicznego,
nale2y opisac w cze6ci lV.2 oferty - bez jego wyceny.

UWAGA: CzgS6 V.C ,,Podzial koszt6w realizacji zadania pomigdzy oferent6w" oferty nale2y
wypelni6 jedynie w przypadku skladania oferty wsp6lnej.

6. Wszystkie pozycje formularza oferty muszq zosta6 wypelnione. W przypadku, gdy dana
pozycja oferty nie odnosi siq do oferenta lub zadania publicznego, nale2y wpisa6 np.,,nie
dotyczy".

7. Realizatorem zadania publicznego moze by6 oferent, kt6ry dysponuje wykwalifikowanq kadrq
uczestniczeca w realizacji zadania. Oferent w cze6ci lV.2 oferty powinien poda6 wszystkie
niezbedne dane os6b jakie realizujq zadanie tj. informacje tylko na temat kwalifikacji bez
podawania danych osobowych.

8. W sytuacji, gdy oferent w ramach realizaqi zadania publicznego zaanga2uje osoby w postaci
Swiadczenia pracy wolontariuszyl pracy spolecznej czlonk6w organizacji nie ujmuje w kosztach
zadania wyceny ich pracy (zadanie ma formq powiezenia)

Wszelkie informacje dotyczqce przedmiotu konkursu i zakresu dzialari w ramach realizacji
zadania mo2na uzyskad w OSrodku Pomocy Spolecznej w Czeruionce-Leszczynach (Pani
Dominka Baiczyk tel. 321 43 16 071 ; Pani Danuta Smolorz tel. 32l 43 16 076)

Wszelkie informacje dotyczqce konkursu mo2na uzyskae w UzQdzie Gminy i Miasta CzeMionka-
Leszczyny - \Arldzial Spraw Spolecznych, ul. 3 Maja 19, lel. 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, muszq by6:

1) naezbqdne dla rcalizaqi zadania publicznego objetego konkursem;

2) racjonalne i efektywne oraz spelnia6 wymogi efektywnego zatzqdzania finansami (relacja
naklad/rezultat);

3) faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania publicznego objqtego konkursem;

4) odpowiednio udokumentowane;

5) zgodne z zatwierdzonym zestawieniem koszt6w realizacji zadania publicznego.

2. Dokonywanie przesunie6 w zakresie ponoszonych wydatk6w.

Dopuszcza siq dokonywanie przesunige pomiedzy poszczeg6lnymi pozycjami koszt6w
okreSlonymi w kalkulacji przewidywanych koszt6w realizaqi zadania publicznego



1.

2.

z nastQpujqcymi zastzezeniami:

1 ) Wszelkie pzesuniecia kosa6w, przedstawionych w umowie, pa Ny2ej 10o/o wymagajq
pisemnej zgody Gminy iMiasta CzeMionka-Leszczyny, na pisemny wniosek oferenta
zgloszony wraz z uzasadnieniem. Zmiany powy2sze mogq by6 dokonywane tylko
w uzasadnionych pzypadkach.

2) Je2eli dany wydatek wykazany w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego nie jest
r6wny odpowiedniemu kosztowi okreslonemu w umowie, to uznaje siq go za zgodny
z umowq wtedy, gdy nie nastEpilo zwiekszenie tego wydatku o wiecej ni210%.

3) Oferent jest zobowiqzany zachowac procentowy udzial dotacji w calkowitym koszcie
zadania publicznego. ObowiEzek zachowania procentowego udzialu dotacji uwaza sie za
zachowany, je2eli procentowy udzial dotacji w calkowitym koszcie zadania publicznego nie
zwiqkszy sie o wiecej ni2 0 punkt6w procentowych. Pzekroczenie limitu, o kt6rym mowa
powyzej, uwa2a sie za pobranie dotacji w nadmiernej wysokosci.

OCENA OFERT

Wyb6r ofert nastqpi w terminie do 20 stycznia 2020 roku.

Oferty zlo2one do konkursu sq opiniowane przez komisjg konkursowq powolanE przez
Burmistza Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny.

Komisja ocenia oferty w nastqpujqcy spos6b:

Ocena formalna:

1) Oferta - sp6jno6c wersji z generatora i papierowej (suma kontrolna) - brak mo2liwoSci
uzupelnienia/korekty. Niesp6jno56 obu wersji oferty powoduje jej odzucenie z pzyczyn
formalnych.

2) Podpis ofe y ptzez osobg/osoby upowa2nione do skladania oswiadczeh woli w imieniu
oferenta. Dopuszcza siq uzupelnienie brak6w formalnych w ofertach w terminie do dw6ch
dni od dnia wezwania do uzupelnienia tych brak6w. Wezwanie nastgpuje poprzez
informacjg w generatorze oraz telefonicznie.

Ocena Merytoryczna:

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

2. Pzy ocenie ofert pod wzgledem merytorycznym komisja bierze pod uwage nastepujqce
kryteria:

a) kryterium dopuszczajqce do oceny punktowej, tj. zgodnos6 projektu z ogloszeniem
konkursowym,

b) kryteria oceny punktowei.

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

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

5. W kMeriach oceny punktowej komisja bierze pod uwage:

1) merytoryczne warto56 projektu:

a) mo2liwo56 realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasob6w rzeczowych
(baza lokalowa, spzgt, materialy), kadrowych (adekwatnoSe kwalifikacji kadry do



4.

rodzaju zadania), (6 pkt)

b) doswiadczenie oferenta w realizacji zada^ o podobnym charakterze i zasiegu , w tym
jakoS6 realizacji projekt6w (czy projekty zostaly prawidlowo zrealizowane i rozliczone)
(a pkt)

2) budzet projektu:

a) prawidlowo56 i pzejzysto5d bud2etu - wlasciwe pogrupowanie kosZ6w, celowoSc
kosZ6w w relacji do zakresu zeczowego zadania, (4 pkt)

b) adekwatnoSc proponowanych koszt6w do planowanych dzialaf, zasadno66 pzyjQtych
stawek jednostkowych, odniesienie koszt6w do planowanych rezultat6w, relacja
koszt6w administracyjnych do merytorycznych, (5 pkt)

3) kryteria dodatkowe:

a) zaangazowanie partner6w w realizacje projektu (oferta wsp6lna, umowa/porozumienie
partnerskie, list intencyjny/deklaracja, w pzypadku nieformalnej wspolpracy - pisemne
potwierdzenie/o6wiadczenie), (1 pkt)

b) Oferent nie posiada zaleglosci finansowych wobec Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z q du wczeSniej udzielonych dotacji (1 pkt)

Maksymalna liczba punkt6w do uzyskania przez organizaqq przy ocenie punktowej wynosi
21 punkty.

Rekomendacje do podpisania umowy ottzymajq projekty, kt6rych Srednia ocena arytmetyczna
wyniesie co najmniei 12 punkt6w.

Ocena Komisji wraz z propozycjq wysokoSci dotacji jest przekazywana Burmistzowi Gminy
i Miasta Czenivionki-Leszczyn, kt6ry podejmuje ostateczna decyzjg w tej sprawie.

RozstzygniQcie konkursu nie jest decyzjq administracyjnE i nie podlega zaskarzeniu.

Wyniki konkursu zostanq ogloszone niezwlocznie po wyboze ofert, poprzez publikacje
w Biuletynie lnformacji Publicznej Uzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
w zakladce: http:/ 

^/ww.bip.czerwionka- 
leszczyny.pl/informacje-uzedUdotacje-na-zadania-]]ubliczne.html;

na tablicy ogloszen Uzedu Gminy i Miasta w Czenvionce-Leszczynach, ul. Parkowa I oraz na
stronach internetowych Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny.

Konkurs zostanie uniewa2niony, je2eli nie zostanie zlozona zadna oferta lub gdy 2adna ze
zlo2onych 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 realizacig zadania publicznego w formie powierzenia - ,,Przygotowywanie
i dostarczenie gorqcego posilku dla mieszkafic6w Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"

Nazwa organizacji :.............

Obszar:...

Lp. Dokument / zagadnienie
Spelnia

kryterium
TAI(NIE

Dopuszczalne
uzupelnienie

Czas na
uzupelnienie

1. Oferta - sp6jnoS6 wersji z generatora i papierowej NIE

2.
Podpis oferty przez osobq/osoby upowa2nione do skladania
oSwiadczeh woliw imieniu oferenta TAK 2 DNI

Dopu6ci6 do oceny merytorycznej TAI(NIE

N\

af*'.,)
Griilv iMiasta

Czaryolka-Leszczyny

\4tl6stdhniszewski



Wz6r nr 2/ KARTA OCENY MERYTORYCZNO-FINANSOWEJ

konkurs: na realizacjg zadania publicznego w formie powierzenia - ,,Przygotowywanie
i dostarczenie gorqcego posilku dla mieszkaric6w Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny"

Czerwionka-Leszczyny, dnia

nill8trz
ly i Miasta
ka-Leszczyny

niszewskl

J,

A. Ocena merytoryczna - kryteria dopuszczajqce do
oceny punktowei

Mo2liwa ocena Przyznana
ocena

Zgodno66 projektu z ogloszeniem konkursowym TA}</NIE

Uzasadnienie - w orzvoadku orzvznania ocenv neoatvwnei

B. Ocena punktowa
Merytoryczna warto56 proiektu

1. Mo2liwo56 realizaqi zadania pzez oferenta, w tym posiadanie zasob6w
kadrowych (adekwatno66 kwalifikacji kadry do rodzaju zadania), zasob6w
zeczowych (baza lokalowa, spzet, materiafu),

6

2. DoSwiadczenie oferenta w realizacji zadah o podobnym charakteze
i zasiggu, w tym jakoSd realizacji zadafi (czy projekty zostaly prawidlowo
zrealizow ane i rozl iczone)

4

Bud2et proiektu
1. Prawidlowo6| i przqzystoS6 bud2etu - wlaSciwe pogrupowanie koszt6w,

celowoS6 koszt6w w relacii do zakresu zeczoweqo zadania
4

2. AdekwatnoSc proponowanych koszt6w do planowanych dzialah, zasadnoSc
pzyjqtych stawek jednostkowych, odniesienie koszt6w do planowanych
rezultat6w, relacia koszt6w administracyjnych do meMorycznych

5

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

umowa/porozumienie partnerskie, list intencyjny/deklaracja, w przypadku
nieformalnei wspolpracy - pisemne potwierdzenie/oSwiadczenie)

1

2. Oferent nie posiada zalegloScifinansowych wobec Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczvnv z tvtulu wczeSniei udzielonvch dotaci i

1

RAZEM: 2',1
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