
w sprawie ogloszenaa otwartego konkursu ofert na realizacjq zadania publicznego
w zakresie polityki spolecznej i przeciwdzialania wykluczeniu spolecznemu w 2020 roku.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samozqdzie gminnym
(t.j. Dz.U.2O20poz.7'l3z p62n. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 iust.2orazaft. 13 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r., o dzialalno6ci poZytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.
2020po2. 10572p62n. zm.),art.221 ust. l ustawyzdnia2T sierpnia2009r.-ofinansach
publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz.869 z p62n. zm.), w nriqzku z Uchwalq Nr Xllli139/19
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie
uchwalenia Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny
z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnoSd
po2ytku publicznego na2Q20 rok,

zarzqdzam, co nastQpuie :

s1

l. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacje przez organizacje pozazqdowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o dzialalnoSci
poZytku publicznego iowolontariacie (t.j. Dz. U.2020poz. 1057 zp62n.zm.), zadania
publicznego w formie wsparcia z bud2etu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny -w zakresie polityki spolecznej i pzeciwdzialania wykluczeniu spolecznemu:
Organizacja pzedsigwziqc majqcych na celu pomoc rodzinom najubo2szym z terenu
gminy, skierowanych peez O6rodek Pomocy Spo.lecznej w Czerwionce-Leszczynach
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc ZywnoSciowa 2014.2020
wsp6lfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potzebujqcym
(FEAD).

2. Ogloszenie o konkursie stanowi Zalqcznik do niniejszego Zarzqdzenia.

s2

Wykonan ie Zazqdzenia powiezam Naczeln ikowi hf dzialu Spraw Spolecznych.
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BURMISTRZ
GMINI IMIASTA

Czerwionka-Leszczyny

Zalqcznlk
do Zaaqdzenia
Nr 308/20
Burmistrza Gminy i Miasta
Czen rionka-Leszczyny
z dnia 5 sierpnia 2020 roku

OGLOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

W zwigku z Uchwalq Nr Xlll/139/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22
listopada 20'19 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy i Miasta
Czenivionka-Leszeyny z organizacjami pozazQdowymi oraz innymi podmiotami prowadzEcymi
dzialalno66 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. 2O2O poz. 1057 z p62n. zm.)
na realizacjq zadnia publicznego w zakresie polityki spolecznej i pzeciwdzialaniu wykluczeniu
spolecznemu wspieranego w formie dotacji z bud2etu Gminy i Miasta w 2020 roku.

I PODSTAWAPRAWNA

Konkurs og[oszony jest na podstawie:

1. Art.4 ust. 1 pkt 1o'azart.s ust.4 pkt.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci po2ytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz. '1057 z p62n. zm.)

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

3. Ustawy z dnia 12 marca 2OO4 r. o pomocy spoEcznej (tj. Dz.U. 2019 poz. '1507 z p62n. zm.)

II 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. 2O2O poz. '1057

z p62n. zm.)

III FORMA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WSPARCIE

Zlecenie rcalizaqi zadania publicznego bedzie mialo forme wspierania wykonania tego zadania
wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. VWsokoS6 udzielonej dotacji z budzetu Gminy
i Miasta Czenrvionka-Leszczyny nie mo2e pzekroczye 95o/o koszt6w zadania objetego
dofinansowaniem.

IV PRZEDMIOT KONKURSU

zadanie w zakresie polityki spolecznej i pzeciwdzialania wykluczeniu spolecznemu: Organizacja
przedsigwzig6 majqcych na celu pomoc rodzinom najuboiszym z terenu gminy,
skierowanych przez O5rodek Pomocy Spolecznej w Gzerwionce-Leszczynach w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc 2ywno6ciowa 201+2O2O wsp6lfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Nalbardziej Potrzebujqcym (FEAD):

. zorganizowanie punKu wydawczego dla os6b skierowanych przez Osrodek Pomocy
Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach



V CELZADANIAPUBLICZNEGO

Celem zadania jest dystrybucja Zywno5ci dla najubozszych mieszkaic6w z terenu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny.

VI TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie bgdzie realizowane w terminie od 10 wrze6nia 202Or. do 31 grudnia 2020r.

VII MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie powinno by6 realizowane w lokalu znajdujqcym siQ na terenie wojew6dztwa Slqskiego,
polozonym w takim miejscu aby byl zapewniony bezpoSredni dc\azd z OSrodka Pomocy
Spotecznej w Czenrionce-Leszczynach do miejsca, w kt6rym bedzie wydawana 2ywno36 na
rzecz mieszkafc6w Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

utt sRoDKt PRZEZNACZONE NA REALTZACJE ZADANTA PUBLTCZEGO

Na przedstawione do realizacji zadanie ptzeznacza siQ jako wsparcie w formie dotacji Srodki
publiczne w wysoko6ci: 6 000,00 zl.

W 2019 roku Gmina i Miasto Czenrrionka-Leszczyny zlecila realizacie w formie wspierania
nastepujace zadania publiczne:

. w zakresie polityki spolecznej i przeciwdzialania wykluczeniu spolecznemu - 238 998,00 zl
(ptzy czym zadania w zakresie dystrybucji 2ywnoSci w kwocie 14 000,00 zl).

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.
2020 poz. 1057 z p62n. zm.).

Pzedmiot oferty zlozonej do konkursu pzez oferenta musi by6 zgodny z jego celami statutowymi.

Zadanie winno by6 realizowane zgodnie z pzepisami wynikajEcymi z ustaw, rozpozqdzefi orcz
wytycznych zwiqzanych z SARS-CoV-2.

Oferent zobowiqzany jest do wniesienia minimum 5% wkladu wlasnego w ramach calogci kosa6w
zadania objetego dofinansowaniem, przy czym minimum 2o/o wkladu wlasnego stanowi6 musi
wklad wlasny finansowy. Pozostaly wklad wlasny stanowic mo2e wklad wlasny osobowy.

Podmiot realizujqcy zadanie jest zobowiezany do:

a) niepobierania oplat od adresat6w zadania;
' b) bie2ecej wspolpracy z O5rodkiem Pomocy Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach

w zakresie rekrutacji uczestnik6w projektu;

Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:

1) Pzedmiotem zadania jest zorganizowanie punktu wydawczego minimum 3 razy
w tygodniu przez 5 godzin dziennie.

2) Szacunkowa liczba os6b kwalifikujqca siQ do objecia pomocq 2ywnosciowq wynosi 1300
os6b (tj. okolo 500 rodzin).

3) Oferent zobowiEzany jest do zapewnienia Srodk6w ochrony pzed SARS-CoV-2.

4) Oferent zobowiqzany jest do gromadzenia, pzechowywania i pzetwazania danych
osobowych pozyskanych w zwiqzku z realizaqq zadania, zgodnie z pzepisami ustawy
z dnia 10 maja 2O18t. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1781\ oruz
zgodnie z art. '13 ustep 1 i 2 rozpozqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku
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z pz:e/|Marzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptnvu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/VvE (og6lne rozpozqdzenie o ochronie danych) (Dz. Uz.
UE L 119 z 04.05.2016, str.1) (RODO).

5) Osrodek Pomocy Spolecznej z realizatorem zadania podpisze umowe poriezenia danych
osobowych.

6) Oferent bgdzie pzetwazal dane osobowe otzymane z OSrodka Pomocy Spolecznej
w CzeMionce-Leszczynach jako administratora danych dotyczqcych os6b, na zecz
K6rych Swiadczone bqdq usfugi, wyQcznie w celu rcallzac4i zadania.

Zlo2enie oferty nie jest rownoznaczne z zapewnieniem przfznania dotacji, nie gwarantuje sie
r6wnie2 przyznania dotacji w wysokosci wniosko ranej pzez oferenta.

Prqznana dotacja nie mo2e by6 wykorzystana na:

1. pzedsiqwzigcia, kt6re sa dofinansowane z bud2etu Gminy i Miasta Czemionka-
Leszczyny lub jego funduszy celowych na podstawie pzepis6w szczeg6lnych,

2. sfinansowanie lub dofinansowanie kosz6w kt6re podmiot poni6sl na realizacje zadania
poza terminem umowy o udzielenie dotacji,

3. remonty pomieszczefi i obiekt6w budowlanych,

4. zakupy nieruchomoSci,

5. rezerwy na pokrycie pzyszlych strat lub zobowiqzah,

6. dzialalnoSC gospodarczq podmiot6w prowadzqcych dzialalno56 po2ytku publicznego,

7. odsetki z t) ulu niezaplaconych w terminie zobowiqzan,

8. udzielanie pomocy flnansowej osobom fizycznym lub prawnym,

9. dziatalnosc polityczne,

10. pokrycie koszt6w utrzymania biura podmiot6w wykraczajqce poza zakres realizacji
zleconego zadania,

'l 1. nagrody, premie i inne formy pomocy .zeczo^vdl lub finansowej dla os6b zajmujqcych sie
rcaizaqqzadania,

12. podatek VAT - w przypadku podmiot6w kozystajEcych z prawa do odliczenia podatku od
towar6w i usfug z tytulu dokonanych zakup6w,

13. zobowi?ania z q/tutu zaciEgnigtej po2yczki, kredytu lub wykupu papier6w wartoSciowych
oraz koszty obgugi zadfu2enia,

14. koszty pokryte przez inne podmioty (zakaztztt. podw6jnego finansowania).

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

a) Co bgdzie bezposrednim efeKem (materialne ,produkty" lub ,usfugi" zrealizowane na zecz
uczestnik6w zadania publicznego) realizacji zadania publicznego?

b) Jaka zmiana spoleczna zostanie osiqgnigta poprzez realizaqe zadania publicznego?

c) Czy przewidywane jest wykozystanie rezultat6w osiEgnietych w trakcie rcalizaqi zadania
publicznego w dalszych dzialaniach organizacji? (trwalosd rezultat6w zadania publicznego)

d) W czesci lll.6 oferty naleZy poda6 dodatkowe informacje dotyczqce rezultat6w realizacji
zadania publicznego.
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"Plan i harmonogram dzialai na rok 2020" (czQS6 lll.4 oferty) musi zawiera6:

1 . nazwy dzialan (nie powinny by6 tozsame z nav/,ami koszt6w administracyjnych zadania
publicznego),

2. opis dzialai,

3. planowany termin realizacji (data rozpoczQcia i zakohczenia poszczeg6lnych dziatah),

4. w pzypadku oferty wsp6lnej pzy nazwie dziatania nale2y podad nazwQ oferenta realizujqcego
dane dzialania.

,Zakres dzialania realizowany pzez podmiot niebedqcy stronq umowy":

W pzypadku planowania zlecenia czesci zadania publicznego innemu podmiotowi, oferent
uwzglgdnia take informacjg w sktadanej ofercie. lnformacja musi znale26 sig w czgsci lll.4 oferty

"Plan i harmonogram dzialah na rok 2020' w kolumnie "Zakres dzialania realizwany pzez
podmiot nie bgdqcy stronq umowy'. Uzasadnienie pr4czyny zlecania innemu podmiotowi, oferent
opisuje w cze5ci lll.4 oferty w kolumnie ,Opis".

Ocena zasadnoSci zlecania czgSci zadania publicznego innemu podmiotowi bgdzie nale2a+a do
komisji konkursowej.

Warunkiem ptzekazania pt4znanej dotacji jest zawarcie stosownej umowy dotacji (nalezy
pamiqtad, 2e wydatki mogq by6 dokonywane dopiero po zawarciu umowy i muszq zostac
zaplacone nie p62niej ni2 do 31 grudnia 2020r.

W trakcie rcalizacji zadania publicznego wszelkie zmiany, uzupelnienia i oSwiadczenia skladane
w zwiqzku z zawatlq umowe bedq \,vymagaly pod rygorem niewa2noSci zawarcia w formie
pisemnej aneksu do tej umowy i bqdq mogly byc dokonywane w zakresie niewplywajqcym na
zmiane kryteri6w wyboru oferty oferenta.

Oferenci, kt6rych oferty zostana wybrane w otwartym konkursie ofert oraz bgdq realizowa6
zadanie publiczne zobowiqzani se do udostQpniania informacji publicznej na zasadach iw trybie
okreslonym w art. 4a, 4b, 4c ustawy o dzialalnosci po2ytku publicznego i o wolontariacie.

TERMIN I WARUNKI SKLADANI,A OFERT

1. Termin skladania ofert uplywa @.
2. Oferla spozqdzona w generatoze wniosk6w www.witkac.pl spelnia wymagania

RozpozEdzenia Pzewodniczqcego Komitetu do spraw Po2ytku Publicznego z dnia 24
pa2dziernika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczecych rcalizaqi
zadari publicznych oraz wzor6w sprawozdai z wykonania tych zadan (Oz.U. 2018 poz.2057).

Po wypelnieniu i wyslaniu oferty w generatoze nalezy jE wydrukowad, podpisac i ztozye
w Urzgdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zgodnie z opisem w pkt. X.3 i X.4

3. Ofertg nale2y:

1) spozadzi6 w.lezyku polskim,

2) spozedzi6 w formie pisemnej pod rygorem nia^razno6ci.

4. Oferg konkursowe na real2acjg zadah nale-ly sklada6 (w obu formach):

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

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



,Dystrybucja zywnosci w ramach programu FEAD" w Kancelarii Uzedu Gminy i Miasta
Czeruionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej g.

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

5. "Kalkulacje 
pzewidywanych koszt6w realizacji zadania publicznego" w czgSci VA iVB oferty

nale2y spozqdzi6 na rok 2020.

JeZeli w czesci VA oferty "Zestawienie koszt6w realizacji zadania" wystepuje koszt, K6ry
zostal wskazany w czg6ci lX ogloszenia konkursowego "Przyznana dotacja nie moze by6
wykorzystana na", nale2y opisad w czeSci Vl oferty ,lnne informacje" z jakich 5rodk6w zostanie
pokryty ten koszt. W pzypadku braku podania 2edanej informacji, oferta zostanie odzucona
z powod6w merytorycznych.

UWAGA: \Mlad zeczowy, K6ry bqdzie wykozystywany do real2acji zadania publicznego,
nale2y opisa6 w cze6ci lV.2 oferty - bez jego wyceny.

UWAGA: Czq56 VC ,Podzial kosa6w realizacji zadania pomiedzy oferent6w" oferty nale2y
wypelni6 jedynie w pzypadku skladania oferty wsp6lnej.

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

7. Realizatorem zadania publicznego mo2e by6 oferent, K6ry dysponuje wykwalifikowanq kadrq
uczestniczqcq w realizacji zadania. Oferent w czqsci lV2 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 wnosi do realizacji zadania publicznego wklad w postaci Swiadczenia
pracy wolontariuszylqacy spolecznej czlonk6w organizacji koniecznie jest pzestzeganie
nastgpujqcych warunk6w:

a) zakres, spos6b i liczba godzin wykonywania $acy paez wolontariusza muszq byd
okreslone w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy o dzialalnosci po2ytku
publicznego i o wolontariacie,

b) wolontariuszJczlonek organizacji musi prowadzic na bie2qco kafi pracy wraz z opisem
wykonywanej pracy (dokumentacja ta musi by6 pzechowywana na zasadach og6lnych, tak
jak dokumenty finansowe),

c) w pzypadku, gdy praca wolontariusza/czlonka organizacji ze wzglgdu na wykazanq
w ofercie specyfikg nie mo2e by6 rozliczana godzinowo - nalezy poda6 spos6b wyliczenia
nakladu jego pracy i spos6b jej dokumentowania w trakcie realizac1i zadania publicznego,

d) wolontariusz/czlonek organizacji powinien posiada6 kwalifikacje i spelnia6 wymagania
odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych Swiadczei, jezeli obowiqzek posiadania
takich kwalifikacji i spelnienia stosownych wymagah wynika z odrgbnych przepis6w,

e) jezeli wolontarius/czlonek organizacji wykonuje prace take, jak staly personel, to kalkulacja
wkladu pracy wolontariusza musi by6 dokonana w oparciu o stawki obowi?ujqce dla tego
personelu,

f) wolontariuszem nie mo2e 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 wynikajqcych (warunek ten dotyczy takze
czlonk6w organizacji SwiadczEcych prace spolecznq).

Wszelkie informacje dotyczace pzedmiotu konkursu i zakresu dziatai w ramach realizacji
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zadania mo2na uzyskae w Osrodku Pomocy Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach (Pani
Agnieszka Cinal tel. 321 7231671)

Wszelkie informacje dotyczqce konkursu mo2na lzyskac w Uzgdzie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny - \Arldzial 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 KOSZTYREALIZACJIZADAN1APUBLICZNEGO

1. Vwdatki, kt6re bqdq ponoszone, musze by6:

1) niezbedne dla rcalizaqi zadania publicznego objqtego konkursem;

2) racjonalne i efektywne oraz spelniad wymogi efektywnqo zazEdzania finansama (relacja
naktad/rezultat);

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

4) odpowiednioudokumentowane;

5) zgodne z zatvierdzonym zestawieniem kosa6w realizacji zadania publicznego.

2. Dokonywanie pzesunig6 w zakresie ponoszonych wydatk6w.

Dopuszcza sig dokonywanie przesunied pomigdzy poszceeg6lnymi pozycjami koszt6w
okreslonymi w kalkulacji pzewidywanych koszt6w realizacji zadania publicznego
z nastQpujqcymi zastze2eniami:

1) Wszelkie pzesunigcia koszt6u pzedstawionych w umowie, pwyzei looh wymagajq
pisemnej zgody Gminy i Miasta Czerwionka-Leszc4ny, na pisemny wniosek oferenta
zgloszony wraz z uzasadnieniem. Zmiany powyzsze mogE by6 dokonywane tylko
w uzasadnionych przypadkach.

2) Je2eli dany wydatek wykazany w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego nie jest
r6wny odpowiedniemu kosztowi okreSlonemu w umowie, to uznaje sig go za zgodny
z umowe wtedy, gdy nie nastEpilo zwiQkszenie tego wydatku o wiqcej nE 10%.

3) Oferent jest zobowigany zachowa6 procentowy udzial dotacji w calkowitym koszcie
zadania publicznego. Obowigek zachowania procentowego udziafu dotacji uwa2a siQ za
zachowany, je2eli procentowy udzial dotacji w calkowitym koszcie zadania publicznego nie
zwiqkszy sie o wiecej ni2 0 punkt6w procentowych. Pzekroczenie limitu, o K6rym mowa
powy2ej, uwa2a sie za pobranie dotacji w nadmiemej wysokosci.

XII OCENA OFERT

1. V$b6r ofert nastqpi w terminie do 8 wrze6nia 2020 roku.

2. Oferty zlo2one do konkursu sq opiniowane pzez komisiQ konkursowE powolanE pzez
Burmistrza Gminy i Miasta Czen ,ionka-Leszczyny.

3. Komisja ocenia oferty w nastepujecy spos6b

Ocena formalna:

1) Oferta - sp6jno56 wersji z generatora i papierorej (suma kontrolna) - brak mozliwo5ci
uzupelnienia/korekty. Niesp6jno5d obu wersji oferty powoduje jej odzucenie z ptzyczyn
formalnych.

2) Podpis o!€rty przFJz. osobg/osoby upowaznione do skladania oSwiadczefi woli w imieniu
oferenta. Dopuszcza siQ uzupelnienie brak6w formalnych w ofertach w terminie do dw6ch
dni od dnia wezwania do uzupelnienia tych brak6w. Wezwanie nastqpuje popzez
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informacje w generatoze oraz telefonicznie.

Ocena MeMoryczna:

1) Oferty, K6re pzeszly ocene formalnq pzechodzq do oceny meMorycznej.

2) Pzy ocenie ofert pod wzgledem merytorycznym komisja bieze pod uwagq nastepujqce
kryteria:

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

b) kryteria oceny punktowej.

3) Oferta, K6ra uzyska pozytywnq ocenQ w kryterium dopuszczajEcym (ocena TAK) zoslanie
poddana ocenie punktowej.

4) Oferta, K6ra nie uzyska pozytylvnej oceny w kryterium dopuszczajqcym zostanie
odrzucona (ocena NIE).

5) W kryteriach oceny punktowej komisja bieze pod uwage:

1) merytorycznq wartos6 poektu:

a) mo2liwo56 realizacji zadania ptzez oferenta, w tym posiadanie zasob6w rzeczowych
(baza lokalowa, sprzet, materialy), kadrowych (adekwatnos6 kwalifikacji kadry do
rodzaju zadania), (6 ph)

b) do6wiadczenie oferenta w realizacji zadafi o podobnym charaKeze i zasiegu , w tym
jakosd realizacji projeh6r (czy projekty zostaly prawidlowo zrealizowane i rozliczone)
(4 pK)

2) budzet projeKu:

a) prawidlowosc i pzejzystosc bud2etu - wlasciwe pogrupowanie koszt6w, celowo66
koszt6w w relacji do zakresu rzeczowego zadania, (4 pkt)

b) adekwatnosc proponowanych koszt6w do planowanych dzialari, zasadnos6 pzyjetych
stawek jednostkowych, odniesienie koszt6w do planowanych rezultat6u relacja
kosa6w administracyjnych do mefiorycznych, (5 pkt)

3) kryteria dodatkowe:

a) zaanga2owanie partner6w w realizacjQ projeKu (oferta wsp6lna, umowa/porozumienie
partnerskie, list intencyjny/deklaracja, w pzypadku nieformalnej wsp6lpracy - pisemne
potwierdzenae./oswiadczenie), (1 pkt)

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

4. Maksymalna liczba punkt6w do uzyskania ptzez otganizaclq przy ocenie punktowej wynosi
21 punkty.

5. Rekomendacjg do podpisania umowy otrzymajq projekty, kt6rych Srednia ocena arytmetyczna
wyniesie co najmniej 12 punkt6w.

6. Ocena Komisji wraz z ptogozycjq wysokosci dotacji jest peekazywana Burmistrzowi Gminy
i Miasta Czerwionki-Leszczyn, h6ry podejmuje ostatecznE decyzje w tej sprawie.

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

s. Wniki konkursu zostanq ogloszone niezwlocznie po wyboze ofert, popzez publikacje
w Biuletynie lnformacji Publicznej Uzqdu Gminy i Miasta Czerutrionka-Leszczyny
w zaktadce: http:/ ,wvw.bip.czerwionka- leszczyny.pl/informacje_uzedddotacje_na_zadania-Jubliczne.html;
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na tablicy ogloszei Uzgdu Gminy i Miasta w Czemrionce-Leszczynach, ul. Parkowa I otaz na
stronach intemetowych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

9. Konkurs zostanie uniewa2niony, je2eli nie zostanie zlozona zadna oferta lub gdy 2adna ze
zlozonych ofert nie spelnia wymog6w zawartych w niniejszym ogloszeniu o otwartym konkursie
ofert.

an,szewski
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Wz6r Nr 1/ KARTA OCENY FORMALNO-PRAWNEJ

Zadanie w zakresie polityki spolecznej i przeciwdzialania wykluczeniu spolecznemu:
Organizacja przedsiQwziec majqcych na celu pomoc rodzinom najubo2szym z terenu gminy,
skierowanych przez OSrodek Pomocy Spolecznei w Czerwionce-Leszcrynach w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc 2ywnoSciowa 201+2020 wspolfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej PotrzebujQcym (FEAD)

Nazwa organizacji

Lp. Dokument i zagadnienie
Spelnia

kryterium
TAI(NIE

Dopuszczalne
uzupelnienie

Czas na
uzupelnienie

1 . Oferta - sp6jnosc wers.ii z generatora i papierowe.i NIE

TAK 2 DNI

TA[(NIEDopu6ci6 do oceny merytorycznej

zet

4

s,^ (A

&4low '^9

2.
Podpis oferty przez osobQ/osoby upowaznione do sk+adania
oswiadczen woli w imieniu oferenta

Wiesle

asta
szczyny



Wz6r nr 2/ KARTA OCENY MERYTORYCZNO-FINANSOWEJ

Zadanie w zakresie polityki spolecznej i p]zeciwdzialania wykluczeniu spolecznemu: Organizacja
przedsiewziQc majEcych na celu pomoc rodzinom najubo2szym z terenu gminy, skierowanych przez
OSrodek Pomocy Spolecznej w Czenrvionce-Leszczynach w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
2ywnoSciowa 2014-2020 wspolfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
PotrzebujEcym (FEAD)

i

$'
SaJ""*'"

A. Ocena merytorycizna . kryteria dopuszczajqce do
oceny punktowej

Mo2liwa ocena Prryznana
ocena

ZgodnoSC proiektu z oqloszeniem konkursowym TAI(NIE

Uzasadnienie - w przypadku przyznania oceny neqatywnei

B. Ocena punktowa
iierytoryczna warto66 projektu

1 Mo2liwos6 rcalizaqi zadania pzez oferenta, w tym posiadanie zasob6w
kadrowych (adekwatnosd kwalifikacji kadry do rodzaju zadania), zasob6w
zeczowych (baza lokalowa, spzet, materialy),

o

2 Doswiadczenie oferenta w realizacji zadarl o podobnym charakteze
i zasiegu, w tym jakosc rcalizacji zadah (czy projekty zostaly prawidlowo
zrealizowane i rozliczone)

4

Budiet projektu
1 Prawidlowosc i pzejzystosd bud2etu - wlasciwe pogrupowanie kosztow,

celowosc koszt6w w relacji do zakresu zeczowego zadania
4

2 Adeklt/ahosc proponowanych koszt6w do planowanych dzialan, zasadnos6
pzyjQtych stawek iednostkowych, odniesienie koszt6w do planowanych
rezultat6w, relacja kosa6w administracyinych do meMorycznych

5

Kryteria dodatkowe
1 Zaanga2owanie partner6w w realizacje projektu (oferta wsp6lna,

umowa/porozumienie partnerskie, list intencyjny/deklaracja, w gtzypadku
nieformalnei wso6lpracy - pisemne potwierdzenie/oswiadczenie)

2 Oferent nae posiada zaleglosci finansowych wobec Gminy i Maasta
Czenrvionka-Leszczyny z tytulu wczeSniei udzielonych dotacii

1

RAZEM: 21

CzeMionka-Leszczyny, dnia

)(a-Leszczyny

niszewski
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