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w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadaf publicznych
pn.: ,,Zapewnienie schronienia dla os6b bezdomnych w ogrzewalni w 2021 roku"
oraz ,,Zap*tnienie schronienia dla os6b bezdomnych w noclegowni w 2021 roku".

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym
(.j. Dz. U. 2O2O r. poz.7'13 z p62n. zm.), 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. 1876), art. 11 ust. 't pkt 2 i ust. 2, art. 13 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r.

poz. 1057 z po2n. zm.) oqz arl. 221 usl. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. 22019 t. poz. 869 z po2n. zm.)

zanzqdzam, co nastgpuje :

sl
1. Oglaszam otwarty konkurs ofert, dla organizacji pozarzqdowych i innych podmiot6w
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci po2ytku publicznego io wolontariacie,
na powierzenie rcalizaqi zadair publicznych pn.: ,,Zapewnienie schronienia dla os6b
bezdomnych w ogrzewalni w 2021 roku" oraz ,,Zapewnienie schronienia dla os6b
bezdomnych w noclegowni w 2021 roku".

2. Ogloszenie o konkursie stanowi Zalqcznik do niniejszego Zazqdzenia.

s2

Wykonanie Zazqdzenia powierzam Naczelnikowi Wydzialu Spraw Spolecznych.

s3

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leqzc4yny "^.^;;; {!{ +;Ail:e:. .{a{P rds"

l. Rodzaj zadania:

't. Na podstawie art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 20M r. o pomocy spolecznej
(t.j. Dz. U. z 2O2O r. poz. 1876) oruz atl. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, ad. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia

ztjo3 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. u. z 2020 t. wz.1057 z p62n.

zm.), Burmistz Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny oglasza otwarty konkurs ofert,

dla organizacji pozazqdowych i innych podmiot6w wymienionych w art, 3 .ust. 3 ustawy

o dzia[lnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadai publicznych

pn.:

Zadanie l: ,,Zaperrnienie schronienia dla os6b bezdomnych w ogrzewalni w 2021.roku",
Tadanie 2: ,zapewnienie schronienia dla os6b bezdomnych w noclegowni w 2021 roku".

2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:.

2.'l Cel zadania

Tadanie 1.. Zapewnienie osobom bezdomnym mo2liwosci przebywania w ogrzewanym

pomieszczeniu oraz umozliwienie zaspakajania codziennych potrzeb zyciowych.

Zadanie 2: Zapewnienie osobom bezdomnym tymczasowego schronienia w postaci miejsca

do spania oraz umozliwienie zaspakajania codziennych potzeb 2yciowych'

2.2 Miejsce realizacji zadanial.
Zadanie realizowane bgdzie na terenie Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny lub w miejscach

oddalonych od Czerwionki-Leszczyn w odlegloSci max. 55 km'

2.3 Adresaci zadania'.
O"ouy u.ioorne wymagajqce pomocy w zakresie zaspakajania codziennych potrzeb 2yciowych.

2.4 Zakes SwiadczonYch uslug:

Zadanie 1: Oferent zobowiezany jest do zapewnienia osobom bezdomnym:
a) mo2liwo6ci przebywania w ogrzewanym pomieszczeniu, kt6rego temperatura

nie jest nizsza ni2 18oC,
b gorqcego napoju,
c
d
e

mo2liwoSci wymiany odziezy,
dezynfekcji i dezyniekcji odziezy 1w przypadku braku mo2liwoSci jei wymiany)'
opiet<i przez co najmniej 1 opiekuna na nie wigcej ni2 50 os6b przebywa.iqcych

w ogzewalni

Szacunkowa liczba os6b bezdomnych, kt6rym naleiy zapewni6 schronienie w ogrzewalni

w 2021 roku wynosi: 5.
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w trudnej sytuacji iyciowej oraz wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b



Zadanie 2'. Oferent zobowiqzany jest do zapewnienia osobom bezdomnym:
a) tymczasowego schronienia w postaci miejsc do spania w ogrzewanym
pomieszczeniu, kt6rego temperatura nie mo2e byd ni2sza ni2 2OoC ,

b) mo2liwosci spozycia posilku,
c) gorecego napoju,
d) mo2liwo6ci wymiany odzie2y,
e) mo2liwo6ci skozystania z pryszni€,
f) dezynfekcji i dezynsekcji odzie2y (w przypadku braku mo2liwo6ci jej wymiany),
e) opieki pzez co najmniej I opiekuna na nie wigcej niz 50 os6b przebywajqcych
w noclegowni.

Szacunkowa liczba os6b bezdomnych, kt6rym naleiy zapewni6 schronienie w noclegowni
w 2021 roku wynosi: 5.

2.5 Oczekiwane rezultaty rcalizacji zadania:
. gotowoSd do zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc dla os6b bezdomnych.

oferent moze przedstawic w ofercie inne niz wskazane wy2ej rezultaty, ptzy czym zobowiqzany
jest do wskazania sposobu ich osiegniecia i monitorowania.

ll, Wysoko56 Srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacjg zadania:

Kwola pzeznaczona na realizacjg powierzonego w ramach ogloszonego otwartego konkursu ofert
zadania wynosi:
Zadanie 1:26 500,00 zl,
Zadanie 2:45 600,00 zl.

lll. Zasady pr4znawania dotacji:

'1. Dotacja z bud2etu Gminy iMiasta Czenivionka-Leszczyny moze zosta6 pzyznana organizacji
pozarzqdowej lub innemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. u. z 2o2d r. poz. losz z po2n.
zm.), jezeli przedmiot oferty zlo2onej do konkursu jest zgodny z jei{ego celami statutowymi.

2. Rodzaje koszt6w finansowanych z dotacji:
a) wynagrodzenia z pochodnymi realizatora Swiadczeri (personelu),
b) materialy niezbedne do realizacji zadania,
c) inne kosay niezbQdne do prawidlowej rcalizacii zadania okre6lone szczegolowo przez

Oferenta w ofercie.

3. \Afidatki ponoszone z dotacji muszq by6:
o niezbedne dla realizacji zadania publicznego objetego konkursem,
. racjonalne i efektywne oraz musza spelniad wymogi efektywnego zazqdzania

finansami (relacja naklad/rezultat),
. faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania publicznego objgtego konkursem,

Podana wysoko56. dotacji jest wartosciq szacunkowq. Rzeczywista wysokosd dotacji bedzie
wynikala z faKycznie zrealizowanych uslug na rzecz os6b, kt6rym zostala p zyznana pomoc w tej
formie 

. 
w drodze decyzji administracyjnej oraz bqdzie wynit<a+a z uzasadnionyctr wyaatk6w

poniesionych w zwiqzku z zapewnieniem gotowosci do pzyjecia os6b bezdomnych w liczbie
okre6lonej w punkcie 2.4, jednak nie wigcej ni2:
Zadanie 1:26 500,00 zl,
Zadanie 2: 

'15 
600,00 zl.



. odpowiednioudokumentowane,

. zgodne z zatwietdzonym zestawieniem koszt6w realizacji zadania publicznego.

4. Dopuszcza siq dokonywanie przesunigc pomiqdzy poszczeg6lnymi pozycjami koszt6w
okreSlonymi w kalkulacji przewidywanych koszt6w realizacji zadania publicznego z nastqpujqcymi
zastrze2eniami:

a) wszelkie przesuniqcia kosz6w, przedstawionych w umowie, powy2ej 10% wymagajq
pisemnej zgody Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny, na pisemny wniosek oferenta
zgloszony wraz z uzasadnieniem. Zmiany powy2sze mogq byd dokonywane tylko
w uzasadnionych przypadkach,
b) je2eli dany wydatek wykazany w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego nie jest
r6wny odpowiedniemu kosztowi okre3lonemu w umowie, to uznaje sie go za zgodny
z umowq wtedy, gdy nie nastqpilo zwiekszenie tego wydatku o wigcej ni210o/o,

c) Oferent jest zobowiqzany zachowad procentowy udzial dotacji w calkowitym koszcie
zadania publicznego. Obowiqzek zachowania procentowego udziafu dotacji uwaza siQ

za zachowany, jeZeli procentowy udzial dotacji w calkowitym koszcie zadania publicznego

nie zwiekszy sie o wiQcej ni2 0 punh6w procentowych. Przekroczenie limilu, o kt6rym

mowa powyzej, uwa2a sie za pobranie dotacji w nadmiernej wysokosci.

5. Pzyznana dotacja nie mo2e zosta6 wykorzystana na:'a) 
pzedsiqwziecia, kt6re sq dofinansowane z budzetu Gminy i Miasta Czenivionka-
Leszczyny lub jego funduszy celowych na podstawie pzepis6w szczeg6lnych,

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

c) remonty pomieszcze6 i obiekt6w budowlanych,

d) zakupy nieruchomo5ci,

e) rezerwy na pokrycie przysztych strat lub zobowiqzai,

f) dziatalno66 gospodarczq podmiot6w prowadzqcych dzialaln066 po2ytku publicznego,

g) odsetki z tytulu niezaplaconych w terminie zobowiqzah,

h) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

i) dzialalno66 PolitYcznq,

j) pokrycie kosr6w utzymania biura podmiot6w wykraczajece poza zakres realizacji

zleconego zadania,

k) nagrody, premie i inne formy pomocy rzeczowej lub finansowej dla os6b zajmujacych siQ

realizacjq zadania,

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

od towar6w i uslug z tytulu dokonanych zakup6w,

m)zobowiqzaniaztytuluzaciqgniqtejpo2yczki,kredytulubwykupupapier6w
warto5ciowych oraz koszty obslugi zadlu2enia,

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

6. Wysoko56 udzielonej dotacji z bud2etu Gminy i Miasta Czenivionka-Leszczyny wyniesie '100 %

koszt6w zadania objQtego dofi nansowaniem.

7. Zo2enie oferty nie jest r6wnoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji. Nie gwarantule si9

r6wnie2 pr4znania dotacli w wysoko6ci wnioskowanej Ptzez Ofercnla'

g. warunkiem przekazania pr4znanel dotacji iest zawarcie stosownej umowy dotacji (nalezy

pamiqta6, Ze wydatki mogd UVe do[onywane- dopiero po zawarciu umowy ! muszq zostai
zapUtone najp62niej w o"titnim dniu realizacji zadania, nie p62niej jednak ni2 do 31 grudnia

2021 r.).

g. W trakcie realizacji zadania publicznego wszelkie zmiany, uzupelnienia i o6wiadczenia skladane



w zwiqzku z zawar.q umowe beda wymagaly, pod rygorem niewaznosci, zawarcia w formie
pisemnej aneksu do tej umowy i bede mogty byc dokonywane w zakresie niewptywajqcym
na zmianq kryteri6w wyboru oferty oferenta.

lV. Termin i warunki reallzacji zadania:

', . Zadanie realizowane bqdzie w terminie:

Zadanie 1: d 20.01.2021 r. do 30.O4.202'l r. oraz od 01.'10.2021 r. do 31.12.2021 r.,

Zadanie 2: od 2O.O1.2021 r. do 31 .O3.2O21 r. w godzinach od 18:00 do 8:00,
od O1.04.2021 r do 30.09.202'1 r. w godzinach od 19:00 do 7:00,
od 01 .10.2021 t. do 3'l .12.2021 r. w godzinach od '18:00 do 8:00.

2. Oferent zobowiqzany jest do:
a) niepobierania oplat od adresat6w zadania,

Swiadczenia wszystkich usfug pzez siedem dni w tygodniu,
dysponowania wykwalifi kowanq kadrq,
realizowania zadania zgodnie z pzepisami wynikajqcymi z Rozpozqdzenia 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 opiekuiczymi i ogrzewalni,
bie2qcej wspolpracy z O6rodkiem Pomocy Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach,
udzielania osobom zainteresowanym informacji na temat mo2liwosci wsparcia dla os6b
bezdomnych w noclegowni, ogrzewalni i w innych plac6wkach Swiadczqcych pomoc
bezdomnym.

)
)
)

b
c
d

e)
0

3. Podmiot realizujqcy zadanie powinien dysponowa6 odpowiednim obiektem
wymogi w zakresie bezpieczefistwa.

spelniajqcym

4. Oferent, kt6rego oferta zostanie wybrana w otwartym konkursie ofert oraz bqdzie realizowa6
zadanie publiczne zobowiqzany jest do udostQpniania informacji publicznej na zasadach i w trybie
okreSlonym w art. 4a, 4b, 4c ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.

5. oferent bedzie przetwarzal dane osobowe otrzymane z osrodka pomocy spolecznej
w .czenrionce-Leszczynach jako administratora danych dotyczece os6b, na zecz kt6rycti
Swiadczone bqdq usfugi, wylqcznie w celu realizacji zadania.
w zwiqzku z powy2szym osrodek Pomocy spolecznej w czenrvionce.Leszczynach podpisze
z realizatorem zadania umowe powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. oferent -obowia:any jest do gromadzenia, pzechowywania i przetwarzania danych osobowych
pozyskanych w zwiqzku z 'ealizacjq zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia i0 maja 201'g r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. l). z 20'19 r. poz. llgl) oraz zgodnie z a/.. ,13 ust. 1 i 2
rozpozqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016t619 z dnia 27 kwietnia 20.16 r.
w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z pzelwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego pzeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9s/46AlVE (og6lneiozpozqdzenie
o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 204.e5.2016, str.1)(RODO).

7. Oferent zobowiezany jest w trakcie realizacji zadania do przestrzegania wszelkich obostze6
sanitarnych zwilzanych z pzeciwdzialaniem rozpzestzeniania siq choroOy COVID-1g wywolanej
wirusem SARS-CoV-2.

V. Termin skladania ofert:

1 . Termin skladania ofert u w dniu 11.01 2021 r. o oodz. 10:00



2. Ofertg nale2y sporzqdzi6 w generatorze wniosk6w dostepnym na stronie www.witkac.pl
- tak pzygotowana oferta spelnia wymagania Rozpozqdzenia Przewodniczqcego Komitetu
do spraw Po2ytku Publicznego z dnia 24 pa2dziemika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych
wzor6w um6w dotyczqcych realizacji zadai publicznych oraz wzor6w sprawozdafi z wykonania
tych zadafi (Dz. U. 2018 poz. 2057).

Po wypelnieniu i wyslaniu oferty w generatorze nale2y jq wydrukowa6, podpisa6 i zlo2yc
w UzQdzie Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny, zgodnie z opisem w pkt 3 i4.

3. Ofertg nale2y:
. spozqdzic w jqzyku polskim,
o sporzqdzii w formie pisemnej pod rygorem niewa2no6ci

4. Oferte konkursowe na realizacje zadania nale2y zlo2y6 w dw6ch nastepujecych formach:
1 ) w formie elektronicznej popzez generator wniosk6w zamieszczony na stronie internelowej

www.witkac.pl, www.czeryvionkaleszczyny.pl pod ogloszeniem o niniejszym konkursie,
2) w formie pisemnej, w zamkniqtej kopercie z oznaczeniem nazuy zadania z adnotacjE:

Zadanie 1'. ,Otwafi konkurs ofert na zapewnienie schronienia dla os6b bezdomnych
w ogrzeuralni w 2021 roku",
Zadanie 2:,,Otwarty konkurs ofert na zapewnienie schronienia dla os6b bezdomnych
w noclegowni w 2021 roku"
w Kancelarii Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9.
W przypadku ofert w wersji papierowej decyduje data wplywu do Uzqdu Gminy i Miasta
Czenvionka-Leszczyny.

UUIIAGA: Dla kaidego zadania naleiy zloiyG odrgbnq ofertg.

5. Dodatkowo wymaga siQ, aby:
a) w czq5ci lV.2 oferty wpisai wklad z.eczory, kt6ry bqdzie wykorzystywany do realizacji
zadania publicznego - bez jego wyceny.
W tej czqsci oferty Oferent powinien poda6 r6wniez wszystkie niezbqdne dane os6b
realizujqcych zadanie, tj. informacje tylko na temat ich kwalifikacji, bez podawania danych
osobowych.
W sytuacji, gdy oferent realizacji zadania publicznego zaanga2ge w poslaci Swiadczenia
pracy wolontariuszy I $acy spolecznej czlonk6w organizacj i nie uimuie w kosztach zadania
wyceny ich oracv (zadanie ma formq powiezenia);

b) c2966 V.C oferty - "Podzial kosA6w realizacji zadania pomiqdzy oferent6vy'' wypelni6
jedynie w pzypadku skladania oferty wsp6lnej.

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

7. Wszelkie informacje dotyczqce:
a) pzedmiotu konkursu i zakresu dzialafi w ramach realizacji zadania mo2na uzyskad
w O6rodku Pomocy Spolecznej w Czenivionce-Leszczynach - Pani Dominika Boiczyk,
lel. 321 723 16 71,
b) procedury konkursowej mozna uzyska6 w UrzQdzie Gminy i Miasta Czenrvionka-
Leszczyny - Wydzial Spraw Spolecznych, ul. 3 Maja 19, tel.32l 43 122i1.

Vl. Tryb i kryteria oceny ofert oraz termin dokonania w16oru ofert:

1 . Wyb6r ofert nastqpi w terminie 15.01.2O21 r.

2. Oeny ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona komisja konkursowa, kt6rej
sklad ustala Burmistrz Gminy i Miasta Czenrrrionka-Leszczyny w drodze zarzqdzenia.



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

a) oferta - sp6jno56 wersji z generatora i papierowej (suma kontrolna) - brak mo2liwo6ci
uzupelnienia/korekty. Niesp6jno6r6 obu wersji oferty powoduje jej odrzucenie z ptqczyn
formalnych,
b) podpis olerly pzez osobg/osoby upowa2nione do skladania oiwiadczef woli w imieniu
oferenta. Dopuszcza siq uzupelnienie brak6w formalnych w ofertach w terminie do dw6ch
dni od dnia wealania do uzupelnienia tych brak6w. Wea ranie nastepuje popzez
informacjg w generatoze oraz telefonicznie.

Karta oceny formalnej stanowi Wz6r Nr 1 do niniejszego ogloszenia.

3.2 Ocena Merytoryczna:
a) oferty, kt6re pzeszty oceng formalnq przechodzq do oceny merytorycznej,
b) pzy ocenie ofert pod wzgledem merytorycznym komisja bierze pod uwagg nastepujqce
kryteria:

. kMerium dopuszczajqce do oceny punktowej, tj. zgodno56 projeKu z og 'oszeniem
konkursowym,

. kryteria oceny punktowej,
c) oferta, K6ra uzyska pozytywne 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 punktowej komisja bierze pod uwagq:

. meMoryczne wartoad Projektu:
o planowane rezultaty, w tym: realnoS6 osiqgnigcia zakladanych efekt6w,

wskazana przez oferenta tnrvalos6 efekt6w zadania - 5 pkt,

o mo2liwo56 realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasob6w
eeczowych (baza lokalowa, spzet, materialy), kadrowych (adekwatno66

kwalifikacji kadry do rodzaju zadania) - 3 ph,
o doiwiadczenie oferenta w realizacji zada{ o podobnym charakterze i zasiqgu,

w tym jako56 rcalizacii projekt6w (czy projekty zostaly prawidlowo zrealizowane
irozliczone) - 2 pkt,

. bud2et projehu:
o prawidlowoS6 i pzejzystosc bud2etu - wlasciwe pogrupowanie koszl6w,

celowo6d koszt6w w relacji do zakresu rzeczowego zadania - 4 pkt'
o adekwatno66 proponowanych kosztdw do planowanych dziala6, zasadnoSc

pzyjQtych stawek jednostkowych, odniesienie koszt6w do planowanych

rezultat6w, relacja koszt6w administracyjnych do merytorycznych - 5 pkt,

. kMeria dodatkowe:
o projekt przewiduje zaangazowanie wolontariuszy do realizacii dzialai - 't pkt,
o zaanga2owanie partner6w w realizacjq projektu (oferta wsp6lna'

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

o Oferent nie posiada zaleglo5ci finansowych wobec Gminy i Miasta Czenivionka-
Leszczyny z tytulu wcze5niej udzielonych dotacji - 1 pkt.

Karta oceny merytorycznej stanowi VVz6r Nr 2 do niniejszego ogtloszenia.

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

5. Rekomendacjg do podpisania umowy otrzymaje poekty, K6rych Srednia ocena arytmetyczna
wyniesie co najmniej 13 punkt6w.

6. Ocena Komisji wraz z propozycjq wysokoSci dotacji ptzekazywana jest Burmistzowi Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, kt6ry podejmuje ostatecznq decfzjQ w tej sprawie.



7. Burmistrz oglasza wyniki otwartego konkursu ofert w spos6b okre5lony w art. 15 ust. 2h i 2j
ustawy o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie.

8. Rozstzygniqcie konkursu nie jest decyzjq administracyjnE i nie podlega zaskarZeniu.

9. Wyniki konkursu zostane ogloszone niezwlocznie po wyborze oferl, poprzez publikacjg
w Biuletynie lnformacji Publicznej Uzgdu Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny
w zakladce: http:/Arww.bip.czenrvionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/dotacje_na zadania_
publiczne.html, na tablicy ogloszefi Urzgdu Gminy i Miasta w Czenryionce-Leszczynach,
ul. Parkowa 9 oraz na stronie intemetowej Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny.

10. Konkurs zostanie uniewazniony, je2eli nie zostanie zlo2ona zadna oferta lub gdy zadna
ze zlo2onych ofert nie spelni wymog6w zawartych w niniejszym ogloszeniu o otwartym
konkursie ofert.

Vll. lnformacja o zrealizowanych przy udziale podmiot6w niepublicznych w roku bieiecym
i w roku poprzednim zadaniach z zakresu pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji iyciowej oraz wyr6wnyrrania 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 r.).
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Wz6r Nr 1

KARTA OCENY FORMALNEJ

Konkurs na powiezenie realizacji zadaf publicznych -
Zadanie 1: ,lapewnienie schronienia dla os6b bezdomnych w ogrzewalni w 2021 toku"
Zadanie 2:,Zapewnienie Echronienia dla os6b bezdomnych w noclegowni w 2021 roku"

o

Lp DokumenUzagadnienie
Spelnia

kryterium
TAI(NIE

Dopuszczalne
uzupelnienie

Czas na
uzupelnienie

1 Oferta - spojnosC wersji z generatora i papierowei

2 DNI2
Podpis oferty przez osobe/osoby upowa2nione do skladania
oswiadczen woli w imieniu oferenta

TAK

Dopu6ci6 do oceny merytorycznej TAI(NIE

Bu
G

Czenvio

ewskl

.J^
\(
F"Ltf^

NIE



Wz6r Nr 2

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

Konkurs na powierzenie realizacji zadaf publicznych -
Zadanie 1: ,Zapewnienie schronienia dla os6b bezdomnych w ogrzewalniw 2021 roku"
Zadanie 2i,Zapewnienie schronienia dla os6b bezdomnych w noclegowni w 202'l roku"

Czerwionka-Leszczyny, dnia

Ocena merytoryczna - kryteria dopuszczajqce
do oceny punKowej

Moiliwa ocena Pzyznana
ocena

TAK/NIE

Uzasadnienie - w przypadku gtzynania oceny negat)mrnej

Ocona punktowa
MeMoryczna wartos6 proiektu

1
Planowane rezultaty, w b/m: realnosc osiqgniecia zakliadanych efekt6w,
wskazana gtzez olerenta trwalosc efekt6w zadania

5

Mo2liwos6 rcaliz.aqi zadania pzez oferenta, w tym posiadanie zasob6w
zeczowych (baza lokalowa, sprzQt, materialy), kadrowych (adekwatnosc
kwalifikacii kadry do rodzaiu zadania)

3

Doswiadczenie oferenta w 'ealizacii zadafi o podobnym charakteze
i zasiegu, w tym jakoso realizacji pro.iekt6w (czy projekty zostaty prawidlowo
zrealizowane i rozliczone)

2

Budiet proiektu
Prawidlowosc i przejrzystosc budzetu - wlasciwe pogrupowanie koszt6w,
celowosC kosa6w w relacii do zakresu zeczowego zadania

4

Adekwatnosc proponowanych
zasadnos6 pzyjetych stawek
do planowanych rezultat6w
do meMon/cznvch

kosztow do planowanych dziatan,
jednostkowych, odniesienie kosaow
relacja kosa6w administracy,nych

5

KMeria dodatkowe

1 Projekt przewiduje zaanga2owanie wolontariuszy do rcalizacji dzialafi 1

2
Zaanga2owanie partnerow w realizacje projektu (oferta wsp6lna,
umowa/porozumienie partnerskie, list intencyjny/deklaracja, w przypadku
nieformalnej wspolpracy - pisemne potwierdzenie/oswiadczenie)

,|

Oferent nie posiada zaleglosci finansowych wobec Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny z Mulu wczeSniei udzielonych dotacii

1

22

/^

\\.
P-'

ZgodnoSC projektu z ogloszeniem konkursowym

2.

3.

1

2.

3.

RAZEM:
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