
Zaaqdzenie Nr 531/20
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie ogloszenia otwartcgo konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania
publicznego pn. ,,Zapewnaenie uslug opiekuiczych na terenie Gminy i iasta Czerwionka-
Leszczyny w 2021 roku"

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzedzie gminnym
(t.j. Dz. U. 2020 r. poz.713 z p62n. zm.), art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 t.
o pomocy spolecznej (t.j. Dz. U. z 2O2O r. poz. 1876), art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (t..i. Dz. U. z 2O2O r.

poz. 1057 z p62n. zm.) oruz arl. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 869 z p62n. zm.)

zar4dzam, co nastgpuje:

sr
1. Oglaszam otwarty konkurs ofert, dla organizacji pozarzqdowych i innych podmiot6w
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalno6ci pozytku publicznego io wolontariacie,
na powierzenie rcalizagi zadania publicznego pn. ,,Zapewnienie uslug opiekufczych na terenie
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2021 roku".

2. Ogloszenie o konkursie stanowi Zalqcznik do niniejszego Zarzqdzenia
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Wykonanie Zazqdzenia powierzam Naczelnikowi Wydzialu Spraw Spolecznych.

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.



Zalqcznik
do Zazqdzenia Nr 531/20
Burmistrza Gminy i Miasta
Czeruvionka-Leszczyny
z dnia 27 listopada 2020 r.

OGLOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

w zakresie pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji iyciowej oraz wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b

L Rodzaj zadania:

'1. Na podstawie art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spobcznej
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) oraz aft. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dzialalnosci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z p62n. zm.),
Burmistz Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny oglasza otwarty konkurs ofert, dla organizacji
pozarzqdowych i innych podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci po2ytku
publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. ,lapewnienie
usfug opiekuficzych na terenie Gminy i iasta Gzerwionka-Leszczyny w 2021 roku".

2.1 Cel zadania'.
Celem zadania jest zapewnienie uslug opiekuiczych, w tym specjalistycznych dla os6b, kt6re
ze wzglqdu na wiek, chorobg lub z innych pzyczyn wymagajq pomocy innych os6b
w zaspokajaniu niezbednych potrzeb zyciowych w miejscu zamieszkania na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny, r6wnie2 gdy rodzina takiej pomocy nie moze zapewnid.

2.2 Mieisce realizacii zadania
Zadanie realizowane bqdzie na terenie Gminy i Miasta Czenivionka-Leszczyny

2-3 Adresaci zadania:
Osoby, K6re ze uzglqdu na wiek, chorobq lub z innych ptzyczyn wymagajq pomocy innych os6b
w zaspokajaniu niezbednych potrzeb zyciowych w miejscu zamieszkania na terenie Gminy i Miasta
Czenrionka-Leszczyny, t6wniez gdy rodzina takiej pomocy nie moze zapewni6.
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2. Zakres peedmiotowy realizowanego zadania'.

2.4 Zakres Swiadczonvch usluo:

2.4.1 Otganizowanie i Swiadczenie uslug opiekuiczych w domu podopiecznego dla ludzi
starszych, niepelnosprawnych oqz innych os6b wymagajecych opieki.
Maksymalna liczba godzin zegarowych uslug opiekufczychw 2021 roku wynosi 8 000 godzin.
Czynno5ci wchodzqce w zakres uslug Swiadczonych przez Oferenta dzielq siq na:

a) usfugi opiekuicze o charakteze podstawowym - zalicza siq tu czynnoici umo2liwiajqce
uslugobiorcom zaspokajanie codziennych potrzeb 2yciowych, a w szczeg6lno6ci:

. utrzymanie czysto5ci w pomieszczeniach, w kt6rych najczg5ciej pzebywa
podopieczny,

. pzygotowanie posilk6w z uwzglednieniem diety podopiecznego lub ich donoszenie
(np. ze stol6wki),

. dokonywanie zakup6w (w tym artykul6w spo2ywczych),

. pomoc podopiecznemu w zalatwianiu jego spraw we wszelkich instytucjach
iurzqdach,

. pomoc w podtrzymywaniu kontaK6w podopiecznego z sqsiadami,

. dotrzymywanie towarzystwa podopiecznemu podczas spacer6w,

. dbanie o indywidualne zainteresowania podopiecznego,



. pranie bielizny po6cielowej i osobistej podopiecznego,
o dbanie o podtrzymywanie kondycji fizycznej podopiecznego,
. opieka higienicznc'sanitarna (mycie, czesanie, kqpiel, zmiana bielizny, pomoc przy

zalatwianiu potzeb fizjologicznych, ukladanie chorego w lo2ku);
b) usfugi opiekuicze o charaKerze pielqgnacyjnym - zalicza siQ tu w szczeg6lno6ci
nastqpujqce czynno6ci:

r pielqgnacja podopiecznego w oparciu o zalecenia lekarza wraz z podstawowymi
zabiegami pielqgniarsko-medycznymi:

o podawanie lek6w doustnych,
o wykonytanie iniekcji z insuliny,
o zmiana opatrunk6w, w tym pielegnacja ran i odle2yn,
o usprawnienie koriczyn g6mych i dolnych (pzykurcze),
o karmienie lub pomoc przy karmieniu.

Szacunkowa liczba os6b do objgcia uslugami opiekufczymi w zakresie podstawowym
i pielggnacyjnymw 2021 roku wynosi: tls.

2.4.2 Oryanizowanie i Swiadczenie specjalistycznych usfug opiekuiczych w domu podopiecznego
dla os6b doroslych otaz dzieci w zakresie: pielggnacji, rehabilitacji fizycznei, wsparcia
psychologiczno-pedagogicznego, wsparcia edukacyjno-terapeutycznego, pomocy pr4
funkcjonowaniu w spoleczeristwie, z wylAczeniem specjalistycznych uslug opiekufczych dla os6b
z zaburzeniami psychicznymi.

Maksymalna liczba godzin zegarowych specjalistycznych uslug opieku6czych w 2021 roku wynosi
500 godzin.

Szacunkowa liczba os6b do obiecia specjalistycznymi uslugami opiekuficzymi w 2021 roku
wynosi:6.

2.4.3 Dodatkowo, u wskazanych podopiecznych, Personel bedzie pomagal przy dokonywaniu
platno6ci (wplaty na wskazane konto bankowe) wynikajqcych z decyli administracyjnych
dotyczqcych odplatno6ci za uslugi opiekuricze. Odplatno66 od podopiecznych powinna by6
dokonana w terminie do l5 dnia miesiqca nastqpujqcego po miesiqcu, w kt6rym Swiadczono
uslugi.

2.5 Oczekiwane rezultatv realizacji zadania:
o liczba faKycznie wykonanych godzin usfug opiekuiczych w domu podopiecznego,
o liczba faktycznie wykonanych godzin specjalistycznych uslug opiekuiczych w domu

podopiecznego,
o liczba os6b obietych uslugami opiekuiczymi,
o liczba os6b obietych specjalistycznymi uslugami opiekuficzymi.

UWAGA: Zadanie zostanie uznane za zrealizowane pzy osiqgniqciu poszczeg6lnych rezultat6w
na poziomie minimum 80 %.

ll. tirysokos6 Srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacjq zadania:

Kwota pzeznaczona na realizacje powierzonego w ramach ogloszonego otwartego konkursu ofert
zadania wynosi: 250 000,00 zl.
Podana wysokos6 dotacji jest wartosciq szacunkowq. Rzeczywista wysokosd dotacji bedzie
wynikala z liczby godzin fahycznie zrealizowanych uslug na rzecz os6b, K6rym zostala pzyznana
pomoc w tej formie w drodze decyzji administracyjnej, jednak nie wiqcej ni2 250 000,00 zl.

lll. Zasady przyznawania dotacji:

'1. Dotacja z bud2etu Gminy i Miasta Czenivionka-Leszczyny moze zosta6 przyznana organizacji



pozazqdowej lub innemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalno5ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z p62n.
zm.), je2eli przedmiot oferty zlo2onej do konkursu jest zgodny z jej/jego celami statutowymi.

2. Rodzaje kosZ6w finansowanych z dotacji:
a) wynagrodzenia z pochodnymi realizatora Swiadczei (personelu),
b) materialy niezbqdne do realizacji zadania (np. fartuch ochronny, rqkawiczki jednorazowe,

plyn dezynfekujqcy, identyfikato|,
c) inne koszty niezbedne do prawidlowej realizacji zadania okre6lone szczegolowo pzez

Oferenta w ofercie.

3. Wydatki ponoszone z dotacji muszq by6:
r niezbQdne dla realizacji zadania publicznego obietego konkursem,
. racjonalne i efektywne oraz muszq spelniac wymogi efektywnego zarzqdzania

fi nansami (relacja naklad/rezultat),
e faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania publicznego obietego konkursem,
. odpowiednio udokumentowane,
. zgodne z zatwierdzonym zestawieniem koszt6w realizaqi zadania publicznego.

4. Dopuszcza sie dokonywanie pzesuniq6 pomiedzy poszczeg6lnymi pozycjami koszt6w
okreSlonymi w kalkulacji pzewidywanych koszt6w rcalizaili zadania publicznego z nastepujqcymi
zastze2eniami:

a) wszelkie pzesunigcia kosA6w, pzedstawionych w umowie, powyzej 10% wymagaje
pisemnej zgody Gminy i Miasta Czenryionka-Leszcqny, na pisemny wniosek oferenta
zgloszony wraz z uzasadnieniem. Zmiany powy2sze moga by6 dokonywane tylko
w uzasadnionych przypadkach,
b) je2eli dany wydatek wykazany w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego nie jest
r6wny odpowiedniemu kosdowi okreilonemu w umowie, to uznaje siq go za zgodny
z umowq wtedy, gdy nie nastqpilo zwigkszenie tego wydatku o wiqcej ni2'l0o/o,
c) Oferent jest zobowiqzany zachowai procentowy udzial dotacji w calkowitym koszcie
zadania publicznego. Obowigek zachowania procentowego udzialu dotacji uwa2a sie
za zachowany, je2eli procentowy udzial dotacji w calkowitym koszcie zadania publicznego
nie zwiqkszy siq o wiqcej ni2 0 punkt6w procentowych. Przekroczenie limitu, o K6rym
mowa powy2ej, uwa2a sie za pobranie dotacji w nadmiemej wysokosci.

5. Przyznana dotacja nie mo2e zostac wykorzystana na:
a) przedsiewziecia, kt6re sq dofinansowane z budzetu Gminy i Miasta Czenrvionka-

Leszczyny lub jego funduszy celowych na podstawie przepis6w szczeg6lnych,
b) sfinansowanie lub dofinansowanie koszt6w, kt6re podmiot poni6sl na realizacjg zadania

poza terminem umowy o udzielenie dotacji,

c) remonty pomieszczei i obiekt6w budowlanych,

d) zakupy nieruchomoSci,

e) rezeruy na pokrycie pzyszlych strat lub zobowiqzaf,

f) dzialalno56 gospodarczq podmiot6w prowadzqcych dzialalno66 po2ytku publicznego,

g) odsetki z tytulu niezaplaconych w terminie zobowiqza6,

h) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

i) dzialalno56 politycznq,

j) pokrycie koszt6w utrzymania biura podmiot6w, wykraczajece poza zakres realizadli
zleconego zadania,

k) nagrody, premie i inne formy pomocy zeczowej lub finansowej dla os6b zajmujqcych siq
rcalizaciq zadania,

l) podatek VAT - w przypadku podmiot6w korzystajecych z ptawa do odliczenia podatku



od towar6w i uslug z tytulu dokonanych zakup6w,

m) zobowiqzania z tytulu zaciegniQtej po2yczki, kredytu lub wykupu papier6w
wartosciowych oraz koszty obslugi zadlu2enia,

n) koszty pokfie przez inne podmioty (zakaz lztt. podw6jnego finansowania).

6. \Afsoko66 udzielonej dotacji z bud2etu Gminy iMiasta Czenivionka-Leszczyny wyniesie 100 %
koszt6w zadania objqtego dofinansowaniem.

7. Zlo2enie oferty nie jest r6wnoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji. Nie gwarantuje sie
r6unie2 pr4znania dotacji w wysoko6ci wnioskowanej przez Oferenta.

8. Warunkiem przekazania prryznanq dotacji jest zawarcie stosownej umowy dotacji (nale2y
pamigtad, 2e wydatki mogq by6 dokonywane dopiero po zawarciu umowy i musze zostac
zaplacone najp62niej w ostatnim dniu realizacji zadania, nie p62niej jednak ni2 do 31 grudnia 2021

r. ).

9. W trakcie realizacji zadania publicznego wszelkie zmiany, uzupelnienia i oSwiadczenia skladane
w zwigku z zawaftq umowe bede rvymagaly, pod rygorem niewa2no6ci, zawarcia w formie
pisemnej aneksu do tej umowy i bede mogty by6 dokonywane w zakresie niewplywajqcym
na zmianq kryteri6w wyboru oferty oferenta.

lV. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Zadanie realizowane bedzie w terminie od 1 stycznia 2021 t. do 31 grudnia 2021 r.

2. Podmiot realizujecy zadanie zobowiqzany jest do bie2ecej wsp6lpracy z Osrodkiem Pomocy
Spolecznej w Czenrionce-Leszczynach.
Z kolei Osrodek Pomocy Spofiecznej w Czenrvionce-Leszczynach, w ramach realizacji zadania,
pzekazqe Oferentowi wykaz zleconych uslug z podaniem imienia i nazwiska podopiecznego, jego

adresu oraz zakresu zleconych uslug wraz ze wskazaniem czasookresu na jaki zostaly zlecone.

3. Uslugi opiekuricze, o h6rych mowa w rozdziale I pkl2.4:
a) muszq by6 Swiadczone w czasie najdogodniejszym dla podopiecznego, ze wzglqdu

na jego indywidualne potrzeby, w liczbie godzin wskazanej w decfzji administracyjnej
Dyrektora Osrodka Pomocy Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach,

b) wymagajq taKownego i godnego traktowania podopiecznego,
c) wymagajq kulluralnego i wyczerpujqcego udzielania porad,
d) wymagajq udzielania pomocy przy zaspokajaniu potrzeb duchowych,
e) wymagaje obsenivacji chorego rozumianej jako troska o zdrowie psychiczne ifizyczne.

4. Wszystkie uslugi winny byd Swiadczone pzez pi96 dni w tygodniu. W szczeg6lnych
przypadkach, wynikajqcych z indywidualnych decyzji administracyjnych Dyrektora O6rodka

Pomocy Spolecznej w Czenrvionce-Leszczynach, Swiadczenie uslug mo2e nastqpi6 pzez siedem

dni w tygodniu.

5. Uslugi opiekuricze o charakterze podstawowym wykonywac mo2e wylqcznie personel

posiadajqcy odpowiednie kwalifikacje, to znaczy:

o wyksztalcenie minimum podstawowe i ukoriczony kurs w zakresie opieki nad osobami
starszymi albo co najmniej dwuletni sta2 pracy na stanowisku takiego opiekuna,

o ukorlczone szkolenie w zakresie udzielania pieruvszej pomocy, potwierdzone stosownym
zaSwiadczeniem.

6. Uslugi opiekuricze o charaKeze pielegnacyjnym wykonywac moze wylecznie personel
posiadajqcy kwalifikacje do wykonywania zawodu pielegniarki, to znaczy posiadajqcy:

. dyplom ukoriczenia odpowiedniej szkoly Sredniej, studium lub studi6w (nie jest
wystarczajqce ukoticzenie kursu),

. aKualne prawo wykonywania zawodu pielegniarki wystawione p.zez lzbQ PielQgniarek



8. Oferent winien po6wiadczy6 w ofercie kwalifikacje zatrudnionego w ramach projektu Personelu,
w formie o6wiadczenia (Czq56 lV2 ,Charakterystyka oferenta" - "Zasoby kadrowe, tzeczowe
i finansowe oferenta, kt6re bedq wykozystane do realizacji zadania').

9. Personel Swiadczqcy uslugi musi bye wyposa2ony obowiqzkowo w odzie2 ochronnq (fartuch
roboczy, rekawiczki lateksowe) oraz identyfikator.

11 . Wymagane jest, aby przed rozpoe,zqciem uslug oaz ptzy kazdej zmianie opiekuna,
administrator/dyspozytor osobiScie wprowadzal personel do Srodowiska.

12. Personel winien na bie2qco prowadzic, odrebnie dla ka2dego podopiecznego, miesiqcznq
kartg uslug, w K6rej wpisuje siq: pz:edzial czasowy, ilo56 faktycznie Swiadczonych godzin uslug,
ich rodzaj onz zamieszc,za siq informacje o przeszkodach w wykonaniu uslugi. Wykonanie uslug
potwierdzane jest podpisem podopiecznego (lub jego pzedstawiciela ustawowego) w karcie uslug.

Po uplywie danego miesiqca, karty uslug muszq by6 zureryfikowane pzez pracownika Oirodka
Pomocy Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach.

13. Oferent zobowiqzany jest do dostarczenia na adres OSrodka Pomocy Spolecznej
w Czerwionce-Leszczynach (ul. 3 Maja 368, 44-230 Czenivionka-Leszczyny) rczlic.zenia za kaady
miesiqc 6wiadczenia uslug, do 5 dnia nastepnego miesiqca z wykazem zawierajqcym: personalia
os6b objetych pomoce w danym miesiqcu, liczbg planowanych godzin uslug i liczbq faktycznie
zrealizowanych godzin uslug w danym miesiqcu.

i Poloznych (je2eli od daty wystawienia w/w prawa wykonywania zawodu uplynglo 5 lat
lub wiqcej, w6wczas osoba ta powinna posiadac zaswiadczenie lub zapis w Swiadectwie
pracy potwierdzajqcy Swiadcaenie pracy w charakterze pielqgniarki w jakimkolwiek
okresie w ciqgu ostatnich 5 lat),

. co najmniej roczny staz pracy w charakteze pielegniarki potwierdzony zaswiadczeniem
lub Swiadectwem pracy wystawionym przez zaktad pracy.

7. Uslugi opiekuficze o charaKeze specjalistycznym wykonywa6 mo2e wylqcznie personel
posiadajqcy kwalifikacje do wykonywania zawodu: psychologa, pedagoga, fizjoterapeuty,
pracownika socjalnego, pielggniarki, logopedy, terapeuty zajgciowego, rehabilitanta lub masa2ysty
- odpowiednio do wydanej dla danego podopiecznego decyzji. Osoby te muszq posiada6:

. dyplom ukoriczenia odpowiedniej szkoly Sredniej, studium lub studi6w (nie jest
wystarczajqce ukoriczenie kursu - co nie dotyczy rehabilitanta, masazysty),

. w przypadku pielqgniarki: akualne prawo wykonywania zawodu pielggniarki wystawione
p'zez lzbe Pielggniarek i Polo2nych (je2eli od daty wystawienia w/w prawa wykonywania
zawodu uplynelo 5lat lub wiqcej, w6wczas osoba ta powinna posiada6 za6wiadczenie
lub zapis w Swiadectwie pracy potwierdzajqcy Swiadczenie pracy w charakterze
pielqgniarki w jakimkolwiek okresie w ciqgu ostatnich 5 lat),

. w przypadku rehabilitanta, masazysty: co najmniej polroczny sta2 pracy w charakterze
rehabilitanta, masa2ysty, potwierdzony za6wiadczeniem lub Swiadectwem pracy
wystawionym pzez zaklad pracy.

10. Oferent zobowiqzany jest do wyznaczenia administratora/dyspozytora uslug z miejscem
wykonywania pracy na terenie Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny, dostgpnego w kontakcie
telefonicznym i osobistym od godziny 8.00 do godziny 16.00 w dni od poniedzialku do piqtku, z tym
2e w przypadkach uzasadnionych potzebami administrator/dyspozytor winien podjq6 czynnoici
w czasie wykraczajqcym poza wymienione ramy czasowe, w tym r6wnie2 w niedzielg i 6wiqta.
Dopuszcza sie aby czynno6ci administratora/dyspozytora wykonywala jedna z os6b wykonujqcych
uslugi opiekuicze lub specjalistyczne uslugi opiekuricze.



14. Oferent, K6rego oferta zostanie wybrana w otwartym konkursie ofert oraz bgdzie realizowa6
zadanie publiczne zobowiqzany jest do udostepniania informacji publicznej na zasadach i w trybie
okre6lonym w art. 4a, 4b, 4c ustawy o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie.

'15. Oferent zobowigany jest do przestrzegania zapis6w ustawy z dnia 13 maja 2016 r.

o przeciwdzialaniu zagro2eniom przestgpczoSciq na tle seksualnym, a w szczeg6lno(ci art. 2'1

,przed nawiqzaniem z osobq stosunku pracy lub pzed dopuszczeniem osoby do innej dzialalnoSci
zwiqzanej z wychowaniem, edukacje, wypoczynkiem, leczeniem maloletnich lub z opiekq nad nimi
pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej dzialalno6ci sq obowiqzani do uzyskania
informacji, czy dane tej osoby sq zamieszczone w Rejestrze z dostgpem ograniczonym".

16. Oferent bgdzie przetwa rzal dane osobowe otrzymane z OSrodka Pomocy Spolecznej
w Czenivionce-Leszczynach jako administratora danych dotyczqce os6b, na rzecz K6rych
6wiadczone bqdq uslugi opiekuricze, wylecznie w celu realizacji zadania.
W zwiezku z pol'ryy2sqm O$rodek Pomocy Spolecznej w Czenrvionce-Leszczynach podpisze

z realizatorem zadania umowq powiezenia pzetwazania danych osobowych.

17. Oferent zobowigany jest do gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych
osobowych pozyskanych w zwiqzku z realizaciq zadania, zgodnie z pzepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. '1781) oraz zgodnie
z art. 13 ust. 1 i 2 rozpozqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w aliqzku z przelwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyreKywy 95/46ME
(og6lne rozpozqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z M.05.2016, str.1) (RODO).

18. Oferent zobowiqzany jest w trakcie realizacji zadania do pzestzegania wszelkich obostrzefi
sanitarnych zwiqzanych z przeciwdzialaniem rozprzestrzeniania sig choroby COVIO-19 wywolanej
wirusem SARS-CoV-2.

V. Termin skladania ofert:

1 . Termin skladania ofert uplvwa w dniu 21.12.2020 r. o 10:00

2. Ote/te w,:az z wymaganymi zalqcznikami nale2y sporzadzi6 w generatoze wniosk6w dostqpnym
na stronie www.witkac.pl - tak przygotowana oferta spelnia wymagania Rozporzedzenia
Przewodniczqcego Komitetu do spraw Po2ytku Publicznego z dnia 24 pa2dzie'nika 2018 t.

w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczqcych realizacji zadafi publicznych oraz
wzor6w sprawozdari z wykonania lych zadah (Dz. U. 2018 poz. 2057).
Po wypelnieniu i wyslaniu oferty w generatorze nalezy jE wydrukowa6, podpisac i zlo2ye
w Uzgdzie Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny, zgodnie z opisem w pkt 3 i4.

3. Oferte nalezy:
. spozedzid w iezyku Polskim,
. sporzqdzie w formie pisemnej pod rygorem niewa2no6ci

4. OfertQ konkursowq na realizacjg zadania nale2y zlo2ye w dw6ch nastqpujqcych formach:

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

2) w formie pisemnej, w zamknietej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania z adnotacjq

,Otwarty konkurs ofert na zapewnienie uslug opiekuriczych na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2021 roku" w Kancelarii Uzqdu Gminy i Miasta
Czenirrionka-Leszczyny, ptzy ul. Parkowej 9.

W przypadku ofert w wersji papierowej decyduje data wplywu do Urzqdu Gminy i Miasta
Czeruvionka-Leszczyny.

5. Dodatkowo wymaga siq, aby:
a) w czqici lll.4 oferty - ,Plan i harmonogram dziala6 na rok 2021" zawieral



. nazwy dzialafi (nie powinny by6 to2same z nazuami koszt6w administracyjnych
zadania publicznego),

. opis dziala6,

. wskazanie grupy docelowej, jesli to mo2liwe (w przypadku braku mo2liwoici
okreilenia grupy docelowej, nale2y poda6 takq informacjq tj. wpisac "brak grupy
docelowej"),

. planowany termin realizacji (data rozpoczQcia i zakoiczenia poszczeg6lnych
dzialai),

. w pzypadku oferty wsp6lnej pr4 nazxie dzialania nale2y poda6 nazwq oferenta
realizujecego dane dzialania.

W pzypadku planowania zlecenia cze6ci zadania publicznego innemu podmiotowi, oferent
uwzglqdnia takq informacje w skladanej ofercie w czqSci lll.4 - "Plan i harmonogram
dzialai na rck 2021' w kolumnie "Zakres dzia+ania realizowany przez podmiot nie bqdqcy
strone umowy'. Uzasadnienie pzyczyny zlecania innemu podmiotowi, oferent opisuje
w czqSci lll.4 oferty w kolumnie "Opis'.Ocena zasadnoSci zlecania czeici zadania publicznego innemu podmiotowi bqdzie
nalezala do komisji konkursowej;

b) w cz95d lll.5 oferty - ,Opis zakladanych rezultat6w realizacji zadania publicznego"
opisaC:

. co bedzie bezposrednim efektem (materialne "produkty' lub "uslugi' zrealizowane
na tzecz uczestnik6w zadania publicznego) realizacji zadania publicznego?

o jaka zmiana spoleczna zostanie osiegnieta poptzez realizacjq zadania
publicznego?

. ey ptzewidywane jest wykotzystanie rezultat6w osiqgniqtych w trakcie realizacji
zadania publicznego w dalszych dzialaniach organizacji (tmalo56 rezultat6w
zadania publicznego)?

c) w czqici lll.6 oferty podac dodatkowe informacje dotyczqce rezultat6w realizacji zadania
publicznego;

e) wklad zeczory, K6ry bqdzie wykorzystywany do realizacji zadania publicznego, wpisa6
w czq6ci lV.2 oferty - bez jego wyceny.
Oferent w czg5ci lV.2 oferty powinien podad r6wnie2 wszystkie niezb€dne dane os6b
realizujqcych zadanie, tj. informacje tylko na temat ich kwalifikacji, bez podawania danych
osobowych.
W sytuacji, gdy oferent realizaqi zadania publicznego zaanga2qe w postaci Swiadczenia
pracy wolontariuszy/pracy spolecznej czlonk6w organizacj i nie uimuie w kosztach zadania
wvcenv ich oracv (zadanie ma formg powiezenia)

fl c2956 V.C oferty - ,Podzial kosa6w rcalizaqi zadania pomigdzy oferent6lr/" wypelni6
jedynie w przypadku skladania oferty wsp6lnej.

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

7. Wszelkie informacje dotyczece:
a) przedmiotu konkursu i zakresu dzialari w ramach realizacji zadania mo2na uzyskac

d) w czgSci VA iVB oferty - "Kalkulacja przewidywanych koszl6w realizacji zadania
publicznego" wpisad dane dotyczqce 202'l roku.
Je2eli w czQ6ci VA oferty "Zestawienie koszt6w realizacji zadania" wystqpuje koszt, kt6ry
zostal wskazany w czg6ci lX ogloszenia konkursowego ,Pt4znana dotacja nie mo2e byc
wykorzystana na [...]', nale2y opisa6 w czg5ci Vl oferty "lnne informacje'z jakich Srodk6w
zostanie pokryty ten koszt. W przypadku braku podania 2qdanej informacji, oferta zostanie
odrzucona z powod6w merytorycznych;



w Osrodku Pomocy Spolecznej w Czenrionce.Leszczynach - Pani Anna Koniuszy-
Marszalek, tel. 3Z 723 16 76)
b) procedury konkursowej mozna uzyska6 w Uzedzie Gminy i Miasta Czeruvionka-
Leszczyny - \Arldziat Spraw Spolecznych, ul. 3 Maja 'l9, lel. 321 43 12 251.

Vl. Tryb i kryteria oceny ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

'1 . Wyb6r ofert nastapi w terminie do 30.12.2020 r.

2. Oceny ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona komisja konkursowa, kt6rej
sklad ustala Burmistz Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny w drodze zarzqdzenia.

3. Komisja ocenia oferty w nastepujqcy spos6b:
3.1 Ocena formalna:

a) oferta - sp6jno66 wersji z generatora i papierowej (suma kontrolna) - brak mo2liwo6ci
uzupelnienia/koreKy. Niesp6jno66 obu wersji oferty powoduje jej odrzucenie z ptzyczyn
formalnych,
b) podpis olerly pzez osobq/osoby upowa2nione do skladania o6wiadczef woli w imieniu
oferenta. Dopuszcza siq uzupelnienie brak6w formalnych w ofertach w terminie do dw6ch
dni od dnia wezwania do uzupelnienia tych brak6w. Weatanie nastqpuje poptzez
informacjq w generatorze oraz telefonicznie.

Karta oceny formalnej stanowi Wz6r Nr 1 do niniejszego ogloszenia

3.2 Ocena Merytoryczna:
a) oferty, h6re pzeszly oceng formalnq pzechodzq do oceny merytorycznej,
b) przy ocenie ofert pod wzgledem meMorycznym komisja bieze pod uwagq nastqpujqce
kryteria:

o kMerium dopuszczajqce do oceny punktowej, tj. zgodno66 projektu z ogloszeniem
konkursowym,

. kMeria oceny punktowej,
c) oferta, K6ra uzyska pozytyl rnq ocene w kryterium dopuszczajqcym (ocena TAK)

zostanie poddana ocenie punktowej,
d) oferta, kt6ra nie uzyska pozytywnej oceny w kryterium dopuszczajqcym zostanie
odrzucona (ocena NIE),
e) w kryteriach oceny punKowej komisja bieze pod uwagg:

. merytorycznq warto66 projektu:

" mo2liwo56 realizaqi zadania pzez oferenta, w tym posiadanie zasob6w
rzeczowych (baza lokalowa, sprzQt, materialy), kadrowych (adekwatno66
kwalifikacji kadry do rodzaju zadania) - 6 pkt,

o doswiadczenie oferenta w realizacji zadah o podobnym charaKeze i zasiqgu,
w tym jako56 realizaQi projekt6w (czy projekty zostaly prawidlowo zrealizowane
irozliczone)-4 pK,

o bud2et projeKu:
o prawidlowos6 i przejrzystosc bud2etu - wlasciwe pogrupowanie koszt6w

celowo66 koszt6w w relacji do zakresu zeczowego zadania - 4 pkt,
o adekwatnos6 proponowanych kosr6w do planowanych dzialari, zasadnoic

przyjgtych stawek jednostkowych, odniesienie koszt6w do planowanych
rezuhat6w relacja kosA6w administracyinych do meMorycznych - 5 ph,

. kMeria dodatkowe:
c zaanga2owanie partner6w w realizacig projektu (oferta wsp6lna,

umowa/porozumienie partnerskie, list intencyjny/deklaracja, w przypadku
nieformalnej wspolpracy - pisemne potwierdzenie/o6wiadczenie) - 1 ph,

o Oferent nie posiada zaleglo6ci finansowych wobec Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z tytulu wcze5niej udzielonych dotacji - 1 pK.



Karta oceny meMorycznej stanowi Wz6r Nr 2 do niniejszego ogloszenia

5. Rekomendacjg do podpisania umowy otrzymaje poekty, h6rych Srednia ocena aMmetyczna
wyniesie co najmniej 12 punkt6w.

6. Ocena Komisji wraz z ptopozyqq wysoko6ci dotacji pzekazywana jest Burmistzowi Gminy
i Miasta Czerwionki-Leszczyn, h6ry podejmuje ostatecznQ decyzjQ w tej sprawie.

7. Burmistrz oglasza wyniki otwartego konkursu ofert w spos6b okreslony w art. 15 ust. 2h i 2j
ustawy o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie.

8. RozstzygniQcie konkursu nie jest decyzjq administracyjnq i nie podlega zaskaEeniu.

10. Konkurs zostanie uniewa2niony, je2eli nie zostanie zlozona zadna oferta lub gdy 2adna
ze zlo2onych ofert nie spelni wymog6w zawartych w niniejszym ogloszeniu o otwartym
konkursie ofert.

Vll. lnformacja o zrealizowanych przy udziale podmiot6w niepublicznych w roku bieiqcym
i w roku poprzednim zadaniach z zakresu pomocy spolecznei, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji iyciowej oraz wyr6wnyuvania szans tych rodzin i os6b:

Wysoko66 dotacji pzekazana podmiotom niepublicznym w roku bie2qcym i roku poprzednim
wynosi: 248 998,00 zl (w 2019 r.), 576 000,00 zl (w roku 2020 t.).
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4. Maksymalna liczba punkt6w do uzyskania przez Oferenta przy ocenie punktowej wynosi 21.

9. Wyniki konkursu zostane ogloszone niezwlocznie po wyboze ofert, popzez publikacje
w Biuletynie lnformacji Publicznej Uzedu Gminy i Miasta Czeruionka-Leszczyny
w zakladce: http://www.bip.czenrvionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/dotacje_na zadania_
publiczne.html, na tablicy ogloszei Uzqdu Gminy i Miasta w Czeruionce-Leszczynach,
ul. Parkowa 9 oraz na stronie intemetowej Gminy i Miasta Czenarionka-Leszczyny.

\,,*



Wz6r Nr 1

KARTA OCENY FORMALNEJ

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego - ,Zapewnienie uslug opiekuf crych
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2021 toku"

Obszar:

Cze
v i Miasta
ka-Leszczyny

iszewskr

Dokumenvzagadnienie
Spetnia

kMerium
TAI(NIE

Dopuszczalne
uzupelnienie

Czas na
uzupelnienie

1 Oferta - sp6inosc wersji z generatora i papierowej NIE

2
Podpis oferty przez osobe/osoby upowa2nione do skladania
oswiadczen woli w imieniu oferenta

TAK 2 DNI

TAI(NIE

\*

Lp.

Dopu5ci6 do oceny merytorycznej



Wz6r Nr 2

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego - ,Zapewnienie u6lug opiekufcrych
na terenie Gminy i tliasta Czerwionka-Leszc4ny w 2021 Joku"

Czenrionka-Leszczyny, dnia .

)ze
i Miasta

a-Leszczy

Ocena meMoryczna - kryteria dopuszczajqce
do oceny punktowej Moiliwa ocena

Pzyznana
ocena

Zgodnos6 projektu z ogloszeniem konkursowym TAI(NIE

Ocena punktowa
Merytoryczna wartqsd projektu

1

Mo2liwos6 realizacji zadania pzez oferenta, w tym posiadanie zasobow
kadrowych (adekwatnosc kwalifikacji kadry do rodzaju zadania), zasob6w
zeczowych (baza lokalowa, spzet, materiaty)
Doswiadczenie oferenta w rcalizaqi zadai o podobnym charaKerze
izasiegu, w tym jakosc realizacji projekt6w (czy projekty zostaly prawidlowo
zealizowane i rozliczone)

4

Budiet projektu

1
Prawidlorvosc i peeirzystosc bud2etu - wlasci$/e pogrupowanie kosa6w,
celowosa kosztow w relacji do zakresu ry qeo\,t/egoZeqale

4

2

AdekwatnoSC proponowanych
zasadnos6 pzyietych stawek
do planowanych rezultat6w,
do meMorycznych

koszt6w do planowanych dzialan,
jednostkowych, odniesienie kosa6w
relac,a koszt6w administracyjnych

5

Kryteria dodatkowe

1

Zaanga2owanie partner6w w realizacjQ proiektu (oferta wsp6lna,
umowa/porozumienie partnerskie, list intencyjny/deklaracja, w przypadku
nieformalnej wsp6lpracy - pisemne potwierdzenie/oswiadczenie)

1

2
Oferenl nie posiada zaleglosci finansowych wobec Gminy i Miasta
CzeMionka-Leszczyny z Mulu wczesniej udzielonych dot?cj

1

RAZEM: 21
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Uzasadnienie - w przypadku przyznania oceny negabnflnej

b
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