
Zatzqdzanie Nr 548/20
Burmistrza Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny

z dnia 3 grudnia 2020 r.

w sprawie ogloszenia otwartogo konkursu ofert
publicznego pn.,,Zapewnienie schronienia dla
opiekuf czymi w 2021 roku"

na powierzenie realizacji zadania
bezdomnych kobiet z uslugami

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.), arl.25 ust. '1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy spolecznej (t.j. Dz. U. z 202Q r. poz. 1876), art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 onz ad, 13 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r.

poz. '1057 z p62n. zm.) oaz atl. 221 ust. 'l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 869 z p62n. zm.)

zarz dTam, co nastep uje :

sl
1 . Oglaszam otwarty konkurs ofert, dla organizacji pozarzqdowych i innych podmiot6w
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoaci po2ytku publicznego io wolontariacie,
na powierzenie rcalizaqi zadania publicznego pn. ,Zapewnienie schronienia dla bezdomnych
kobiet z uslugami opiekufczymi w 2021 roku".

2. Ogloszenie o konkursie stanowi Zalqcznik do niniejszego Zatzqdzenia.
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Wykonanie Zazedzenia powierzam Naczelnikowi Wydzialu Spraw Spolecznych.

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Zalqcznik
do Zazqdzenia Nr 548/20
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 3 grudnia 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 spolecznej
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1 876) oaz atl. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, arl. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r.o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 t. poz. 1057 z po2n.
zm.), Burmistz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oglasza otwarty konkurs ofert, dla
organizacjl pozarzqdowych i innych podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci
po2ytku publicznego i o wolontariacie, na powiezenie rcalizaqi zadania publicznego pn.
,,Zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet z uslugami opiekuriczymi w 2O2,1 roku,,.

2. Zakres przedm iotowy rea lizowanego zadan ia :

2.1 Cel zadania:
Celem zadania jest zapewnienie bezdomnym kobietom, kt6re ze wzgledu na chorobg,
niepelnosprawno66 lub z innych przyczyn wymagajq czQ6ciowej opieki i pomocy w zaspokajaniu
niezbednych potzeb 2yciowych, calodobowego, tymczasowego schronienia oraz uslug
ukierunkowanych na wyjScie z bezdomno6ci i uzyskanie samodzielnoSci.

2.2 Mieisce lizacii zadania
Zadanie realizowane bgdzie na terenie Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny lub w miejscach
oddalonych od Czerwionki-Leszczyn w odlegloSci max. 55 km.

2.3 Adresaci zadania'.
Bezdomne kobiety, K6re ze wzglqdu na chorobg, niepelnosprawno66 lub z innych pzyczyn
wymagajq pomocy innych os6b w zaspokajaniu niezbgdnych potzeb 2yciowych oraz wymagajq
calodobowego, tymczasowego schronienia.

2.4 Zakres Swiadczonvch usluo:
Oferent zobowiqzany jest do zapewnienia bezdomnym kobietom z uslugami opiekuriczymi:

a) mo2liwoSci calodobowego przebywania, w tym zapewnienia miejsca do spania
w ogrzewanym pomieszczeniu, kt6rego temperatura nie jest ni2sza niz 20oC (takze
zapewnienie czystej poScieli oraz bielizny po6cielowej),

b) minimum 3 posilk6w dziennie (w tym 1 gorqcy posilek),
c) podstawowych Srodk6w czystosci: mydla, szamponu do wlos6w, pasty

do zqb6w itd.,
d) dostgpu do wezl6w sanitarnych z cieplq wodq,
e) mo2liwo6ci zmiany cdzie2y w punkcie jej wymiany na czystq oraz umo2liwienie

wyprania odzie2y brudnej,
0 Srodk6w pzeciwb6lowych, pzeciwgorqczkowych, opatrunkowych lub innych zgodnych

z zaleceniami lekarza,
g) pomocy opiekuna w zakresie zaspokojenia codziennych potzeb zyciowych,
h) uslug aktywizacyjnych, ukierunkowanych na wzmacnianie aktywnosci spolecznej

poptzez:
. motywowanie do podjgcia terapii odwykowej,
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. motyl,vowanie do podiqcia aKywnosci zawodowej,

. zapewnienie pomocy w zalatwianiu spraw osobistych i urzedowych,

. wzmocnienie aKywnoSci i samodzielnoSci os6b bezdomnych,

. zawieranie otaz prowadzenie z osobami bezdomnymi indywidualnych plan6w
wychodzenia z bezdomnoici,

i) uslug opiekunczych w wydzielonym pomieszczeniu lub w pokoju mieszkalnym, jezeli
l62ko iest oddzielone zaslonq.

Szacunkowa liczba bezdomnych kobiet z uslugami opiekuficzymi, kt6rym naleiy zapewnic
schronienie w 2021 roku wynosi: 2.

2.5 Oczekiwane realizacii zadania:
gotowoS6 do zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc dla bezdomnych kobiet z uslugami
opiekuiczymi,
liczba uslug aktywizacyjnych (ilo56 przeprowadzonych terapii, iloS6 prowadzonych

indywidualnych plan6w wychodzenia z bezdomnoici).

Oferent moze pzedstawid w ofercie inne ni2 wskazane wyzej rezultaty, ptzy czym zobowiqzany
jest do wskazania sposobu ich osiqgnigcia i monitorowania.

ll. WysokoS6 Srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacje zadania:

Kwola przeznaczona na realizacig powiezonego w ramach ogloszonego otwartego konkursu ofert

zadania wynosi: 58 400,00 zl.

Podana wysokoS6 dotacji jest wartosciQ szacunkowA. Rzeczywista wysoko6c dotacji bqdzie

wynikala z faKycznie zrealizowanych uslug na rzecz os6b, K6rym zostala pzyznana pomoc w tej
formie w drodze decyzji administracyjnej oraz bEdzie wynikala z uzasadnionych wydatk6w
poniesionych w zwiqzku z zapewnieniem gotowosci do pzyjecia bezdomnych kobiet w liczbie
okre6lonej w punkcie 2.4, jednak nie wiecej niz 58 400,00 zl.

lll. Zasady przyznawania dotacji:

'1. Dotacja z bud2etu Gminy i Miasta Czenivionka-Leszczyny moae zostac przyznana organizacji
pozazAdowej lub innemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. u. z 2020 r. poz. 1057 z p62n.

zm.), je2eli pzedmiot oferty zlo2onej do konkursu jest zgodny z jej{ego celami statutowymi.

2. Rodzle koszt6w finansowanych z dotacji:
a) wynagrodzenia z pochodnymi realizatora Swiadczei (personelu),
b) materialy niezbqdne do realizacji zadania,
c) inne kosAy niezbedne do prawidlowej 'ealizacii zadania okreslone szczegolowo pzez

Oferentia w ofercie.

3. M&datki ponoszone z dotacji muszq byc:
o niezbedne dla realizacji zadania publicznego obietego konkursem,
o racjonalne i efektywne oraz muszal spelnia6 wymogi efektywnego zarzqdzania

fi nansami (relacja naklad/rezultat),
. faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania publicznego obigtego konkursem,
. odpowiednio udokumentowane,
. zgodne z zatwierdzonym zestawieniem kosZ6w rcalizacji zadania publicznego.

4. Dopuszcza sig dokonywanie przesunigd pomiqdzy poszczeg6lnymi pozycjami koszt6w
okre6lonymi w kalkulacji przewidywanych kosZ6w realizacji zadania publicznego z nastQpujqcymi
zastrze2eniami:



a) wszelkie pzesuniecia kosA6w, pzedstawionych w umowie, powyzej 10olo wymagajq
pisemnej zgody Gminy i Miasta Czenarionka-Leszczyny, 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 kosztowi okre6lonemu w umowie, to uznaje sie go za zgodny
z umowq Medy, gdy nie nastqpilo zwigkszenie tego wydatku o wiecej ni210o/o,
c) Oferent jest zobowiqzany zachowa6 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 siq o wiqcej ni2 0 punkt6w procentowych. Pzekroczenie limitu, o h6rym
mowa powy2ej, uwaza sie za pobranie dotacji w nadmiernej wysokoici.

5. Pzyznana dotacja nie moze zostac wykorzystana na:
a) przedsiqwzigcia, kt6re sq dofinansowane z bud2etu Gminy i Miasta Czena/onka-

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

poza terminem umowy o udzielenie dotacji,

c) remonty pomieszczeh i obiekt6w budowlanych,

d) zakupy nieruchomo6ci,

e) rezerwy na pokrycie przyszlych strat lub zobowiqzafi,

f) dzialalnoS6 gospodarczq podmiot6w prowadzqcych dzialalnoa6 po2ytku publicznego,

g) odsetki z t)dufu niezaplaconych w terminie zobowiqzai,

h) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

i) dzialalno5d politycznq,

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

k) nagrody, premie i inne formy pomocy rzeczowq lub finansowej dla os6b zajmujecych siQ
realizacjq zadania,

l) podatek VAT - w przypadku podmiot6w korzystajqcych z ptawa do odliczenia podatku
od towar6w i uslug z tytulu dokonanych zakup6w,

m) zobowiezania z tytulu zaciqgniqtej po2yczki, kredytu lub wykupu papier6w
warto$ciowych oraz koszty obslugi zadlu2enia,

n) koszty pokryte pzez inne podmioty (zakaz tzw. podw6jnego finansowania).

6. WysokoSd udzielonej dotacji z bud2etu Gminy i Miasta Czenivionka-Leszczyny wyniesie 100 %
kosr6w zadania objetego dofinansowaniem.

7. Zloienie oferty nie jest r6wnoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji. Nie gwarantuje siQ
r6wnie2 pr4znania dotacji w wysokoici wnioskowanej przez Oferenta.

8. Warunkiem przekazania przyznanel dotacji jest zawarcie stosownej umowy dotacji (nale2y
pamietae, 2e wydatki mogq by6 dokonywane dopiero po zawarciu umowy i muszq zostai
zaplacone najp62niej w ostatnim dniu realizacji zadania, nie p62niej jednak ni2 do 31 grudnia
2021 r.).

9. W trakcie rcalizaqi zadania publicznego wszelkie zmiany, uzupelnienia i oswiadczenia skladane
w zwiazku z zawartq umowq bgdq wymagaly, pod rygorem niewa2noSci, zawarcia w formie
pisemnej aneksu do tej umowy i bqdq mogly by6 dokonywane w zakresie niewptywajqcym
na zmianq kryteri6w wyboru oferty oferenta.



lV. Termin i warunki realizacji zadania:

'1. Zadanie realizowane bgdzie w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r

2. Oferent zobowiqzany jest do:
a) niepobierania oplat od adresat6w zadania,
b
c
d
e

Swiadczenia wszystkich uslug przez siedem dni w tygodniu,
prowadzenia rejestru os6b pzebywajqcych w plac6wce,
dysponowania wykwalifikowanq kadrq,
realizowania zadania zgodnie z przepisami wynikajqcymi z Rozpotzqdzenia Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych
standard6w noclegowni, schronisk dla os6b bezdomnych, schronisk dla os6b bezdomnych
z uslugami opiekuriczymi i ogrzewalni,

0 biezqcej wspolpracy z O6rodkiem Pomocy Spolecznej w Czenrvionce-Leszczynach,
g) udzielania osobom zainteresowanym informacji na temat mo2liwo5ci wsparcia dla os6b

bezdomnych w noclegowni, ogrzewalni iw innych plac6wkach Swiadczqcych pomoc

bezdomnym.

3. Podmiot realizujecy zadanie powinien dysponowa6 odpowiednim obieKem spelniajqcym
wymogi w zakresie bezpieczehstwa.

4. Oferent, kt6rego oferta zostanie wybrana w otwartym konkursie ofert oraz bqdzie realizowad
zadanie publiczne zobowiqzany jest do udostepniania informacji publicznej na zasadach i w trybie
okre5lonym w art. 4a, 4b, 4c ustawy o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie.

5. Oferent bedzie pzetwarzal dane osobowe otrzymane z Osrodka Pomocy Spolecznej

w Czenvionce-Leszczynach jako administratora danych dotyczqce os6b, na zecz K6rych
Swiadczone bqdq uslugi, wylqcznie w celu realizacji zadania.
w atiqzku z powyzszym osrodek Pomocy spolecznej w czenrrrionce-Leszczynach podpisze

z rcalizalorcm zadania umowe powiezenia pzetwarzania danych osobowych.

6. Oferent zobowiezany jest do gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych
pozyskanych w a,viqzku z rcalizaqq zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.

o oihronib danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz zgodnie z art. '13 ust. 1 i 2
tozpo,zedzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z pzdurazaniern danych osobowych iw sprawie

swobodnego pzeptywu takiah danych oraz uchylenia dyreKywy 95/46ME (og6lne rozporzedzenie

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, sk l ) (RODO).

7. Oferent zobowiqzany jest w trakcie realizacji zadania do przestzegania wszelkich obostrzefi
sanitamych zwiqzanych z przeciwdzialaniem rozpzestrzeniania sie choroby COVID-19 wywolanej
wirusem SARS-CoV-2.

V. Termin skladania ofert:

't. Termin skladania ofert uplywa w dniu 28.12.2020 r. o godz. '12:00

2. Oferte nale2y sporzqdzic w generatorze wniosk6w dostqpnym na stronie www.witkac.pl

- tak przygotowana oferta spetnia wymagania Rozporzqdzenia PrzewodniczEcego Komitetu

do spraw ioZytu euUlcznego z dnia 24 pa2dziernika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych
wzoi6w um6w dotyczqcych rcalizaqi zadai publicznych oraz wzor6w sprawozdai z wykonania
tych zadai (Dz. U. 201 8 poz. 2057).

po wypelnieniu i wyslaniu oferty w generatorze nale2y jq wydrukowa6, podpisac i zlo2ye

w Urzgdzie Gminy i Miasta Czenivionka-Leszczyny, zgodnie z opisem w pK 3 i4.



3. Ofertg nale2y:
. spozqdzid w jgzyku polskim,
. sporzqdzid w formie pisemnej pod rygorem niewa2nosci

4. Oferte konkursowq na realizacje zadania nalezy zlozyc w dw6ch nastepujEcych formach:
1) w formie elektronicznej popzez generator wniosk6w zamieszczony na stronie internetowej

www.witkac.pl, www.czenrvionkaleszczyny.pl pod ogloszeniem o niniejszym konkursie,
2) w formie pisemnej, w zamkniqtej kopercie z oznaczeniem natuy zadania z adnotacjq

"Otwarty konkurs ofert na zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet
z uslugami opiekufczymi w 202'l roku" w Kancelarii Uzqdu Gminy i Miasta Czenrvionka-
Leszczyny, przy ul. Parkowej 9.
W pzypadku ofert w wersji papierowej decyduje data wplywu do Urzgdu Gminy i Miasta
Czenrvionka-Leszczyny.

5. Dodatkowo wymaga sig, aby:
a) w czg5ci lV.2 oferty wpisad wklad z.eczory, kt6ry bedzie wykozystywany do realizacji
zadania publicznego - bez jego wyceny.
W tej czQ6ci oferty Oferent powinien poda6 r6wnie2 wszystkie niezbedne dane os6b
realizujqcych zadanie, tj. informacje tylko na temat ich kwalifikacji, bez podawania danych
osobowych.
W sytuacji, gdy oferent realizacji zadania publicznego zaanga2uje w postaci Swiadczenia
pracy wolontariuszy lpracy spoleczne,i czlonk6w organizacj i nie uimuie w k ch zadania
wvcenv ich oracy (zadanie ma formq powiezenia);

b) cz9S6 V.C oferty - ,Podzial koszt6w rcalizaqi zadania pomigdzy oferent6w' wypelnic
jedynie w pzypadku skladania oferty wsp6lnej.

6. Wszystkie pozycje formularza oferty muszq zostai wypelnione. W przypadku, gdy dana pozycja
oferty nie odnosi siQ do oferenta lub zadania publicznego, nalezy wpisa6 np. ,nie dotyczy'.

7. Wszelkie informacje dotyczqce:
a) pzedmiotu konkursu i zakresu dzialari w ramach realizacji zadania mo2na uzyskac
w Oirodku Pomocy Spolecznej w Czeryvionce-Leszczynach - Pani Dominika Boriczyk,
lel. 321 723 '16 71,
b) procedury konkursowej mo2na uzyskac w Urzedzie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny - Mfidzial Spraw Spolecanych, ul. 3 Maja 19, tet.3Z 43 12251.

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

'1 . Wyb6r ofert nastqpi w terminie do 31j22020 t.

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

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

a) oferta - sp6jno66 wersji z generatora i papierowej (suma kontrolna) - brak mo2liwoSci
uzupelnienia/korekty. Niesp6jno56 obu wersji oferty powoduje jej odzucenie z pzyczyn
formalnych,
b) podpis ofetly przez osobg/osoby upowa2nione do skladania o6wiadczeri woli w imieniu
oferenta. Dopuszcza sie uzupe{nienie brak6w formalnych w ofertach w terminie do dw6ch
dni od dnia wezwania do uzupelnienia tych brak6w. Wea /anie nastgpuje pop|z:ez
informacjq w generatoze oraz telefonicznie.

Karta oceny formalnej stanowi Wz6r Nr 1 do niniejszego ogloszenia.



3.2 Ocena Merytoryczna:
a) oferty, K6re przeszly ocenq formalnq pzechodzq do oceny merytorycznej,
b) pzy ocenie ofert pod wzgledem merytorycznym komisja bierze pod uwagq nastqpujqce
kMeria:

. kMerium dopuszczajqce do oceny punktowej, tj. zgodnosd projeKu z ogloszeniem
konkursowym,

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

zostanie poddana ocenie punktowej,
d) oferta, kt6ra nie uzyska pozytywnej oceny w kryterium dopuszczajqcym zostanie

odzucona (ocena NIE),
e) w kryteriach oceny punktowej komisja bieze pod uwagQ:

. merytorycznq wartosi projektu:
o planowane rezultaty, w tym: realnoS6 osiqgnigcia zakladanych efekt6w,

wskazana przez oferenta tnvalos6 efekt6w zadania - 5 pkt,

o mo2liwosd realizaqi zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasob6w
zeczowych (baza lokalowa, sprzet, materialy), kadrowych (adekwatno66

kwalifikacji kadry do todzalu zadania) - 3 pkt,
o doswiadczenie oferenta w realizacji zadari o podobnym charaKerze izasiggu,

wtymjako66realizacjiprojekt6w(czyprotekUzostalyprawidlowozrealizowane
irozliczone) - 2 pkt,

. budzet proieKu:
o prawidlowo66 i pzejrzystosc budzetu - wlaSciwe pogrupowanie koszt6w,

celowo6d koszt6w w relacji do zakresu rzeczowego zadania - 4 pkt'
o adekwatnosc proponowanych koszt6w do planowanych dzialari, zasadno36

pzyjqtych stawek jednostkowych, odniesienie koszt6w do planowanych

iezuttat6w, relacja koszt6w administracyjnych do me$orycznych - 5 pK'
. kMeria dodatkowe:

o projekt przewiduje zaanga2owanie wolontariuszy do realizacji dziala6 - 1 pK'
o zaanga2owanie partner6w w realizacjq projektu (oferta wsp6lna,

umoia/porozumienie partnerskie, list intencyjny/deklaracja, w przypadku

nieformalnej wsp6lpracy - pisemne potwierdzenie/o5wiadczenie) - 1 pkt'

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

Karta oceny merytorycznej stanowi Vv26r Nr 2 do niniejszego ogloszenia.

4. Maksymalna liczba punkt6w do uzyskania przez oferenta przy ocenie punktowej wynosi 22.

5. Rekomendacjq do podpisania umowy otrzymajq projeKy, K6rych Srednia ocena arytmetyczna

wyniesie co najmniej 13 punkt6w.

6. Ocena Komisji wraz z propozycjq wysokoSci dotacji pzekaz)rwana jest Burmistzowi Gminy

i Miasta Czenrvionka-Leszczyny, K6ry podejmuje ostatecznq decyzje w tej sprawie.

7. Burmistrz oglasza wyniki otwartego konkursu ofert w spos6b okreslony w art. 15 ust. 2h i 2j

ustawy o dzialalnosci po2ytku publicznego i o wolontariacie.

8. Rozstrzygniqcie konkursu nie.iest decyzjq administracyjnq i nie podlega zaskarzeniu.

9. Wyniki konkursu zostanq ogloszone niezwlocznie po wyborze ofert, poprzez publikacje

w Biuletynie lnformacji Publicznej Urzqdu Gminy i Miasta czenrvionka-Leszczyny

w zakhdce: http:/Atww.bip.czenrvionka-leszczyny.pl/informacje-urzedu/dotacje-na-zadania-
publiczne.html, na tablicy ogloszei Urzgdu Gminy i Miasta w Czenrionce-Leszczynach,
ul. Parkowa g otaz na stronie intemetowej Gminy i Miasta Czenivionka-Leszczyny'



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

Vll. lnformacia o zrcalizowanych pzy udziale podmiot6w niepublicznych w roku bieiqcym
i w roku poprzednim zadaniach z zakresu pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji iyciowei oraz wyr6wnyrvania 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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Wz6r Nr 'l

KARTA OCENY FORMALNEJ

Konkura na powiezenie realizacii zadania publicznego - ,Zapewnienie schronienia
dla bezdomnych kobiet z usfugami opiekuiczymi w 2021 roku"

Nazwa organ

Lp. Dokumenuzagadnienie
Spelnia

kMerium
TAI(NIE

Dopuszczalne
uzupelnienie

Czas na
uzupelnienie

1 Oferta - sp6jnosd wersji z generatora i papierowej NIE

2.
Podpis oferty pzez osobe/osoby upowa2nione do skladania
oswiadczei woli w imieniu oferenta

TAK 2 DNI

Dopu6ci6 do oceny merytorycznej TAI(NIE

i Miasta

1d-'*

)zel\.t/ zczyn\

rszewsK,



Ocena merytoryczna - kryteria dopuszczajece
do oc€ny punktowej Moiliwa ocena Przyznana

ocena

ZgodnoS6 projektu z ogloszeniem konkursowym TAI(NIE

Uzasadnienie - w przypadku grzyz ania oceny negat) 
^rnej

Ocena punktowa
MeMoryczna wartosc projektu

1
Planowane rezultaty, w tym: realnoSc osiqgniQcia zakladanych efekt6w,
wskazana przez oferenta trwalosc efekt6w zadania 5

2
Mo2liwoS6 rcalizaqi zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasob6w
zeczowych (baza lokalowa, sprzet, materialy), kadrowych (adekwatnosc
kwalifikacji kadry do rodzaiu zadania)

3

DoSwiadczenie oferenta w realizacji zadah o podobnym charakteze
izasiegu, w tym jakosc realizacji projekt6w (czy projekty zostaly prawidlowo
zrealizowane i rozliczone)

2

Budiet projektu

1
Prawidlowose i pzejzystose bud2etu - wlasciwe pogrupowanie koszt6w,
celowosc kosztow w relacji do zakresu zeczowego zadania 4

2

Adekwatnosc proponowanych
zasadnosc pzyjetych stawek
do planowanych rezultat6w,
do merytorycznych

koszt6w do planowanych dzialafi,
jednostkowych, odniesienie kosa6w
relacja koszt6w administracy.inych

5

KMeria dodatkowe

1

Zaanga2owanie partner6w w realizacjq projektu (oferta wsp6lna,
umowa,/porozumienie partnerskie, list intencyjny/dektaracja, w przypadku
nieformalnej wsp6lpracy - pasemne potwierdzenie/oSwiadczenie)

J Oferent nie posiada zalegloSci finansowych wobec Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny z Mulu wczesniei udzielonych dotacii

1

RAZEM 22

[,*

Wz6r Nr 2

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

Konkurc na powierzenie realizacji zadania publicznego -,Zapewnienie schronienia dla bezdomnych
kobiet z usfugami opiekufcrymi w 2021 roku"

Czerwionka-Leszczyny, dnia

Gmin
Leszczynt

,| Pro.iekt przewiduje zaanga2owanie wolontariuszy do realizacji dzialai

2. 1

-:z€rwio

zowskl


