
ZarzEdzenie Nr'178121
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 11 maja 2021 roku

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadania publicznego pn.
,,Zapewnienie calodobowego schronienia wraz z wyiywieniem dla bezdomnych
mq2czyzn",

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym
(t.j. Dz.U. 2020 poz. 713 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 t. poz. 1876 zp62n. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego io wolontariacie (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z p62n. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 305) oraz w zwiqzku z Uchwalq Nr XXVI/309/20 Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia
Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami
pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnoSd pozytku publicznego na
2021 rok,

zarzqdzam, co nastqpuje :

s1
1 . Oglaszam otvvarty konkurs ofert na realizacjQ pzez organizacje pozarzqdowe

lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o dzialalnoSci
po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1057 z p62n. zm.), zadania
publicznego w formie powiezenia z bud2etu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
realizowanego w obszarze zadai w zakresie polityki spolecznej i przeciwdzialania
wykluczeniu spolecznemu pn.:,,Zapewnienie calodobowego schronienia wraz
z wy2ywieniem dla bezdomnych mq2czyzn".

2. Ogloszenie o konkursie stanowi Zalqcznik do niniejszego Zarzqdzenia.

s2
Wykona n ie Zarzqdzenia powierza m N aczel nikowi Wdzialu S praw S polecznych.

s3
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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BURMISTRZ
CMINY l'vllASTA

Czerwionka-LeszczYnY
ZalE?,znik
do Zarzedzenia M 178121
Burmistrza Gminy i Miasta
Czenivionka-Leszczyny
z dnia 11 maia 2021 t .

OGLOSZENIE

O OTWARWM KONKURSIE OFERT

zadanie w zakresie polityki spolecznej i przeciwdzialania wykluczeniu spolecznemu

l. Rodzaj zadania:

1 . Na podstawie art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 200/. r. o pomocy spolecznej (t.j. Dz.
U.22020 t. poz. 1876 zp62n. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 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.),
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 305) oraz
w zwiqzku z Uchwalq Nr )fiVl/309/20 Rady Miejskiej w Czeruionce-Leszczynach z dnia
11 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy iMiasta
Czenvionka-Leszczyny z organizacjami pozazadowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi
dzialalno66 pozytku publicznego na 2021 rok, Burmistz Gminy i Miasta Czenarionka-Leszczyny
oglasza otwarty konkurs ofert, dla organizacji pozazqdowych i innych podmiot6w
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego io wolontariacie,
na powiezenie rcalizacji zadania publicznego pn.: ,,Zapewnienie calodobowego schronienia
wraz z wyiywieniem dla bezdomnych mgiczyzn".

2. Zakres pzedmiotowy realizowanego zadania:

2.1 Cel zadania'.

Celem zadania jest przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu popzez zapewnienie schronienia,
posilku i niezbqdnego ubrania dla 35 bezdomnych mezczyzn z terenu Gminy i Miasta Czenrvionka-
Leszczyny.

2.2 Miejsce realizacji zadania:

Zadanie powinno by6 realizowane w lokalu znajdujqcym sig na terenie Wojew6dztwa Slqskiego,
polo2onym w takiej odlegloSci, 2e dqazd z O5rodka Pomocy Spolecznej w Czenrvionce-
Leszczynach do miejsca, w kt6rym bqdzie realizowane Swiadczenie na tzee. mieszkaic6w Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, nie pzekroczy 50 km.

2.3 Adresaci zadaniai

Mieszkaf cy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

2.4 Zakres zadania:.

Zakres pzedmiotowy realizowanego zadania:

Przedmiotem zadania jest zapewnienie schronienia - miejsc noclegowych we wszystkae dni
kalendazowe miesiqca w cyklu 24 godzinnym, w lokalu bedqcym w wylqcznej i swobodnej
dyspozycji oferenta, bezdomnym mQ2czyznom znajdujqcym sie w trudnej sytuacji rodzinnej
i materialnej warunkujqcej skorzystanie ze schronienia.

Oferent zobowiqzany jest do calodobowego udzielania schronienia bezdomnym mezczyznom
z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, kt6rym decyzjq administracyjnq przyznano pomoc
w formie schronienia. Zadanie powinno by6 realizowane w lokalu znajdujqcym siq na terenie
Wojew6dztwa Slqskiego, polozonym w takiej odleglo6ci, 2e dojazd z O5rodka Pomocy Spolecznej
w Czerwionce-Leszczynach do miejsca, w kt6rym bedzie realizowane Swiadczenie na zecz
mieszkaric6w Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, nie pzekroczy 50 km.

Standard obiektu:

o Pomieszczenia mieszkalne maie co najmniej jedno okno, zapewniaiq swobodny dostep do



l62ek wyposazonych w materac i komplet poscieli (tj. poduszkg, koc, pzeScieradlo
i pokrycie na koc) oraz dostgp do szafy,

o Pomieszczenia sanitariat6w zapewniaiqce staly dostqp do bie2qcej cieplej i zimnej wody
oraz gwarantujqce mo2liwo56 pzeprowadzenia zabieg6w higienicznych,

o Pomieszczenie do spo2ywania posilk6w, K6re poza porami posilk6w moze pelni6 funkcie
Swietlicy lub sali spotkah grupowych.

Forma Swiadczonej uslugi:

o Mo2liwo56 calodobowego przebywania w schronisku, w tym zapewnienie miejsca do spania
w ogrzewanym pomieszczeniu, kt6rego temperatura nie jest ni2sza ni| 20 0C,

. Umo2liwienie spo2ycia posilku oraz dostep do pomieszczenia kuchennego umo2liwiaiacego
samodzielne pzygotowanie posilku i gorqcego napoju,

o Umo2liwienie skorzystania z prysznica, wymiany odzie2y, prania i suszenia odzie2y,

. Zapewnienie dezynfekcji idezynsekcji odziezy w przypadku braku mo2liwoscijej wymiany,

o Zapewnienie informacji o dostQpnych formach pomocy, a w razie potzeby pomoc w jej
zorganizowaniu,

. Zapewnienie uslug aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aKywnoSci
spolecznej, uzyskanie samodzielno6ci 2yciowej i wyj6cie z bezdomno5ci. Wzmacnianie
aktywnosci spolecznej mo2e byi realizowane pzez: trening umiejqtnoSci samodzielnego
wypelniania 16l spolecznych, trening umiejqtnoSci interpersonalnych i umiejqtnoSci
rozwiqzywania problem6w, uczestnictwo w grupach wsparcia. Uzyskanie samodzielno5ci
2yciowej i wyj6cie z bezdomnoici mo2e by6 realizowane m.in. pzez'. zajqcia
przygotowujqce do podjecia zatrudnienia, trening gospodarowania wlasnym budzetem,
trening prowadzenia gospodarstwa domowego, uczestnictwo w zajgciach centrum lub
klubie integracji spolecznej.

Dodatkowe wymagania, jakie musi spelnia6 wykonawca:

o wykonawca prowadzi rejestr os6b pzebywaiqcych w plac6wce,

. wykonawca w uzasadnionych przypadkach zapewnia bezplatny transport os6b
z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do plac6wki,

. wykonawca zobowiqzuje sig w razie potzeby do transportu mieszkafica placowki
do najbli2szej plac6wki zdrowia.

Podmioty realizujqce zadania powinny:

1 ) Zaplanowa6 dzialania;

2) Wykaza6, rezultaty realizacji zadania (produkty, uslugi i planowane zmiany spoleczne),

3) Osiqgnq6 rezultaty poprzez podejmowanie poszczeg6lnych zalo2onych dzialafi;

4) Rozliczy6 zadanie.

2.5 Oczekiwane rezultaty realizacji zadania:

. ilo56 miejsc zabezpieczonych dla potencjalnych beneficjent6w - 35 miejsc (rezultat uznaje
siq za osiqgniqty pzy wska2niku 100%),

. faktyczna ilo56 os6b, kt6rym zapewniono calodobowe schronienie - 35 os6b (rezultat
uznaje sie za osiqgnigty przy wska2niku 60% i wyzel),

. ilo56 przeprowadzonych warsztat6w, terapii, trening6w, grup wsparcia itp.

2.6 Dokumentacja potwierdzajqca realizacjg zadania np.:

. ilo56 wydanych decyzji administracyjnych pzez OSrodek Pomocy Spolecznej
w Czeruvionce-Leszczynach,

. listy obecno6ci,



. o6wiadczeniaWykonawcylub/i beneficjent6w,

. dokumentacjafotograficzna.

ll. Wysoko66 Srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacjg zadania:

Na pzedstawione do realizacji zadania pzeznacza sie jako powierzenie w formie dotacji srodki
publiczne w wysoko6ci: 380 000,00 zl, w tym:

. od 1 lipca do 31 grudnia 2021 roku

. od 1 stycznia do 30 czenruca 2022 roku

kwota: 190000,0021,

kwota: 190 000,00 zl.

lll. Zasady przyznawania dotacji:

1. Dotacja z bud2etu Gminy i Miasta Czenwionka-Leszczyny mo2e zoslae ptzyznana organizacji
pozazedowe! 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 t. poz. 1057
z p62n. zm.), je2eli pzedmiot oferty zlo2onej do konkursu jest zgodny z jej/jego celami
statutowymi.

2. Zlecenie realizacji zadari publicznych bqdzie mialo formq powiezenia wykonania tych zadah
wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.

3. Rodzaje koszt6w finansowanych z dotacji:

a) W ramach dotacji mo2liwe jest sfinansowanie koszt6w administracyjnych w wysokoSci do
'l 0% udzielonej dotacji,

b) W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach mo2liwe jest sfinansowanie koszt6w zakupu
spzetu komputerowego i audiowizualnego, je2eli ich zakup bezpoSrednio zwiqzany jest
z meMorycznq realizacjq zadania. Koszt zakupu nie mo2e pzekroczyi 15% warto6ci
finansowej zadania.

4. W przypadku, kiedy organizacja olrzyma dotacje w wysoko6ci ni2szej niz wnioskowana, jednak
nie mniej ni2 80o/o kwoty wnioskowanej, dokonuje siQ uzgodniefi, kt6rych celem jest
doprecyzowanie warunk6w i zakresu realizaqi zadania. Wprowadzone zmiany nie mogq
obni2y6 wartosci merytorycznej projektu i jego zalo2onych efekt6w. W takim przypadku,
zaktualizowany harmonogram i kalkulacjq przewidywanych koszt6w realizacji zadania do
wiefko6ci przyznanej dotacji nale2y Wzedlozye w ciqgu 2 dni roboczych, w Kancelarii Urzgdu
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9 i popzez generator wniosk6w
www.witkac.pl. Niedopelnienie tego obowiqzku w Mw terminie traktowane bgdzie jako
rezygnacja z dotacji.

5. Wydatki ponoszone z dotacji muszq by6:

o niezbgdne dla realizacji zadania publicznego obiqtego konkursem,

. racjonalne i efektywne oraz muszq spelniad wymogi efektywnego zazqdzania
fi nansami (relacja naklad/rezultat),

. faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania publicznego objgtego konkursem,

. odpowiednioudokumentowane,

. zgodne z zatwierdzonym zestawieniem koszt6w realizacji zadania publicznego.

6. Dopuszcza sig dokonywanie pzesunig6 pomiedzy poszczeg6lnymi pozycjami koszt6w
okre5lonymi w kalkulacji pzewidywanych koszt6w realizacji zadania publicznego
z nastepujqcymi zastrze2eniami.

a) wszelkie pzesuniecia koszt6w, przedstawionych w umowie, powyzej 10% wymagajq
pisemnej zgody Gminy i Miasta Czenryionka-Leszczyny, na pisemny wniosek oferenta
zgloszony wtaz z uzasadnieniem. Zmiany powy2sze moge by6 dokonywane tylko
w uzasadnionych przypadkach,

b) jezeli dany wydatek wykazany w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego nie jest
r6wny odpowiedniemu kosztowi okreirlonemu w umowie, to uznaje siq go za zgodny



z umowq wtedy, gdy nie nastqpilo zwiqkszenie 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 sig
za zachowany, je2eli procentowy udzial dotacji w calkowitym koszcie zadania publicznego
nie zwiqkszy siq o wiqcej ni2 0 punkt6w procentowych. Pzekroczenie limitu, o kt6rym
mowa powy2ej, uwa2a siQ za pobranie dotacji w nadmiernej wysokosci.

7 . Przyznana dotacja nie mo2e zostai wykorzystana na:

a) przedsiewziqcia, kt6re sq dofinansowane z bud2etu Gminy i Miasta Czeruvionka-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) zakupynieruchomo6ci,

d) rezenrvy na pokrycie pzyszlych strat lub zobowiqzafi,

e) dzialalnoSd gospodarczq podmiot6w prowadzqcych dzialalno56 po2ytku publicznego,

f) odsetki z tytulu niezaplaconych w terminie zobowiqzah,

g) udzielanie pomocy finansowej osobom ft4cznym lub prawnym,

h) dzialalno66politycznq,

i) pokrycie koszt6w utrzymania biura podmiot6w, wykraczajqce poza zakres realizacji
zleconego zadania,

j) nagrody, premie iinne formy pomocy rzeczowej lub flnansowej dla os6b zajmujqcych sie
realiza$q zadania,

k) podatek VAT - w przypadku podmiot6w kozystajqcych z ptawa do odliczenia podatku
od towar6w i uslug z Mulu dokonanych zakup6w,

l) zobowiqzania z tytulu zaciqgniqtej po2yczki, kredytu lub wykupu papier6w wartoSciowych
oraz koszty obslugi zadlu2enia,

m) koszty pokryte pzez inne podmioty (zakaz tzu. podw6jnego finansowania).

8. M/ysoko56 udzielonej dotacji z bud2etu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wyniesie '100 %
koszt6w zadania objetego dofi nansowaniem.

9. Zlo2enie oferty nie jest r6wnoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji. Nie gwarantuje siq
t'wniez ptzyznania dotacji w wysokosci wnioskowanej przez Oferenla.

'10. Warunkiem przekazania przyznanej dotacji jest zawarcie stosownej umowy dotacji.

Nale2y pamiqta6, 2e wszelkie wydatki mogq byd dokonywane dopiero po zawarciu umowy
i rozpoczqciu realizacji zadania i muszq zostac zaplacone najp62niej w ostatnim dniu realizacji
zadania, nie p6iniej jednak ni2 do 31 grudnia 2021r. (w pierwszym roku realizacji) oraz do 14
dni od zako6czenia realizacji zadania, nie p62niej jednak ni2 do 14 lipca 2022 r.

1 1 . W trakcie rcalizaqi zadania publicznego wszelkie zmiany, uzupelnienia i o6wiadczenia
skladane w zwiqzku z zawa.,!.E umowq bgdq wymagaly, pod rygorem niewaznoSci, zawarcia
w formie pisemnej aneksu do tej umowy i bedq mogly byi dokonywane w zakresie
niewplywajqcym na zmiang kryteri6w wyboru oferty oferenta.

lV. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Zadanie realizowane bqdzie w terminie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

2. Czas realizacji powinien obejmowa6: okres pzygotowania, pzeprowadzenia oraz zakoiczenia
zadania (podsumowanie, ewaluacja zadania). Wszystkie dokumenty ksiqgowe muszq zostac
wystawione do dnia zakohczenia zadania.

3. Oferent, kt6rego oferta zostanie wybrana w otwartym konkursie ofert oraz bgdzie realizowai
zadanie publiczne zobowiqzany jest do udostepniania informacji publicznej na zasadach



iw trybie okre5lonym w art. 4a, 4b, 4c ustawy o dzialalno6ci po2ytku publicznego
i o wolontariacie.

4. Oferent zobowiqzany jest do pzestzegania zapis6w ustawy z dnia '13 maja 2016r.
o pzeciwdzialaniu zagrozeniom pzestepczosciq na tle seksualnym, a w szczeg6lnoici art. 21

"pzed nawiqzaniem z osobq stosunku pracy lub pzed dopuszczeniem osoby do innej
dzialalno6ci zwiqzanej z wychowaniem, edukacjq, 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 dostepem ograniczonym".

5. Oferent zobowiqzany jest do gromadzenia, przechowywania i przetwazania danych osobowych
pozyskanych w zwiqzku z realizaqq zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz zgodnie z art. '13 ust. 1 i2
tozpozqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z ptzetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME (og6lne
rozpozqdzenie o ochronie danych) (Dz. Uz. UE L 119 204.05.2016, str.1) (RODO).

6. Oferent bgdzie pzetwazal dane osobowe otzymane z OSrodka Pomocy Spolecznej
w Czerwionce-Leszczynach jako administratora danych dotyczqcych os6b, na zecz kt6rych
Swiadczone bqdq uslugi, wylqcznie w celu realizacji zadania. W zwiqzku z powy?szym O6rodek
Pomocy Spolecznej z realizatorem zadania podpisze umowq powiezenia danych osobowych.

7. Na oferencie spoczywa obowiqzek spelnienia wszystkich wymog6w prawnych przy realizaqi
zadania, w tym dotyczEcych ewentualnej organizacji imprez zbiorowych, jak r6wnie2
pozyskanie wszelkich koniecznych ubezpieczefi, pozwolefi, zg6d wlaScicieli/zazqdc6w terenu.
Oferent w caloSci odpowiada za prawidlowq rcalizacje zadania bedqcego pzedmiotem oferty
o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu oraz prawidlowe i terminowe poniesienie
aMiezanych z nim koszt6w.

8. Oferent zobowiqzany jest w trakcie realizaqi zadania do pzestzegania wszelkich obostzei
sanitarnych zwiqzanych z ptzeciwdzialaniem rozpzestzeniania sig choroby COVID-19
wywolanej wirusem SARS-CoV-2.

9. Oferent ma obowiqzek na biezqco Sledzic i respektowa6 umieszczane na stronach
internetowych Gl6wnego lnspektoratu Sanitarnego iMinisterstwa Zdrowia, wytyczne izalecenia
dotyczqce epidemii, w tym zasady bezpiecznego postqpowania.

V. Termin skladania ofert:
'1. Termin skladania ofert uplywa w dniu 7 czen ca 2021r. o godz. 17.00

2. Ofertg wraz z wymaganymi zalacznikami nale2y spozqdzid w generatoze wniosk6w
dostqpnym na stronie www.witkac.pl - tak pzygotowana oferta spelnia wymagania
Rozporzqdzenia Pzewodniczqcego Komitetu do spraw Po2ytku Publicznego z dnia 24
pa2dziernika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych vrrzor6w um6w dotyczqcych realizacji
zadafi publicznych oraz wzor6w sprawozdai z wykonania tych zadaf (Dz. U. 2018 poz. 2057).

Po wypelnieniu i wyslaniu oferty w generatorze nale2y jq wydrukowa6, podpisa6 i zloZyc
w Uzqdzie Gminy i Miasta Czenryionka-Leszczyny, zgodnie z opisem w pkt 3 i4.

3. Ofertg nale2y:

. spozqdzid w jgzyku polskim,

. spozEdzic w formie pisemnej pod rygorem niewa2noSci.

4. OfertQ konkursowq na realizacje zadania nale?y zloZy6, w dw6ch nastepujEcych formach:

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

2) w formie pisemnej, w zamknigtej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania z adnotacje
,,Otwarty konkurs ofert na realizacjq zadania pn. ,,Zapewnienie calodobowego
schronienia wraz z wy2ywieniem dla bezdomnych mezczyzn" w Kancelarii Urzgdu



Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny, ptzy ul. Parkowej 9.

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

Dodatkowo wymaga siQ, aby:

a) w czgSci lll.4 oferty -,,Plan iharmonogram dzialaf na rok 2021" oraz ,,Plan i harmonogram
dzialai na rok 2022' zawieraly:

. naauy dzialari (nie powinny by6 to2same z nazwami koszt6w administracyjnych zadania
publicznego),

. opis dzialai,

. wskazanie grupy docelowej, je6li to mozliwe (w przypadku braku mo2liwo6ci okre6lenia
grupy docelowej, nale2y poda6 takq informacjq tj. wpisa6 ,,brak grupy docelowej'),

o planowany termin realizacji (data rozpoczqcia izakoiczenia poszczeg6lnych dzialah),

. w pzypadku oferty wsp6lnej ptzy nazwie dzialania nale2y podad nazwe oferenta
realizujqcego dane dzialania.

W przypadku planowania zlecenia czQ6ci zadania publicznego innemu podmiotowi, oferent
uwzglqdnia take informacje w skladanej ofercie w cze6ci lll.4 - ,,Plan i harmonogram
dzialaf na rck 2021" (r6wnie2 na rok 2022) w kolumnie ,Zakres dzialania rcalizowany pzez
podmiot nie bgdqcy stronq umowy". Uzasadnienie pzyczyny zlecania innemu
podmiotowi, oferent opisuje w czq5ci lll.4 oferty w kolumnie ,,Opis".

Ocena zasadnoSci zlecania czgSci zadania publicznego innemu podmiotowi bgdzie
nale2ala do komisji konkursowej.

W przypadku rcalizaqi zadania w partnerstwie wymagane jest dolAczenie do oferty
pisemnego o6wiadczenia partnera projektu/listu intencyjnego/porozumienia o partnerstwie
itp.;

b) w czg56 lll.5 oferty - ,Opis zakladanych rezultat6w realizacji zadania publicznego"
opisa6:

o co bedzie bezpo5rednim efeKem (materialne ,,produkty" lub ,uslugi' zrealizowane
na tzecz uczestnik6w zadania publicznego) realizacji zadania publicznego?

o jaka zmiana spoleczna zostanie osiqgnieta poptzez realizacjq zadania
publicznego?

. czy pzewidywane jest wykorzystanie rezultat6w osiqgnigtych w trakcie realizacji
zadania publicznego w dalszych dzialaniach organizacji (tnrvaloSd rezultat6w
zadania publicznego)?

Dodatkowo w czgsci lll pkt. 5 oferty zaleca sie zdiagnozowanie mo2liwego ryzyka, kt6re
z ptzyczyn niezale2nych od oferenta, moze utrudnid osiqgnigcie zadeklarowanych
rezultat6w np. zmiana miejsca i terminu pzeprowadzenia projektu, zle warunki
atmosferyczne, epidemia wirusa, itp.

w czq6ci lll.6 oferty poda6 dodatkowe informacje dotyczqce rezultat6w realizacji zadania
publicznego;

w czg5ci VA iVB oferty - ,,Kalkulacja przewidywanych koszt6w realizaqi zadania
publicznego" wpisac dane dotyczqce 2021 i 2022 roku.

Je2eli w czqsci VA oferty ,,Zestawienie koszt6w realizacji zadania" wystepuje kosa, K6ry
zostal wskazany w czeSci lll.7 ogloszenia konkursowego ,,Pzyznana dotacja nie mo2e by6
wykorzystana na [...]", nale2y opisa6 w czq6ci Vl oferty ,,lnne informacje" z jakich 6rodk6w
zostanie pokryty ten koszt. W przypadku braku podania zqdanel informacji, oferta zostanie
odzucona z powod6w merytorycznych;

wklad zeczowy, kt6ry bqdzie wykozystywany do realizacji zadania publicznego, wpisac

c)

d)

e)



w czeSci lV2 oferty - bez jego wyceny.

Oferent w czQ6ci lV2 oferty powinien poda6 r6wnie2 wszystkie niezbgdne dane os6b
realizujqcych zadanie, tj. informacje tylko na temat ich kwalifikacji, bez podawania danych
osobowych.

f) W sytuacji, gdy oferent realizacji zadania publicznego zaanga2uje w postaci Swiadczenia
pracy wolontariuszy/ pracy spolecznej czlonk6w organizacji nie ujmuie w kosztach
zadania wyceny ich pracy (zadanie ma formQ powiezenia),

g) czqS6 V.C oferty - ,,Podzial koszt6w realizacji zadania pomiedzy oferent6w' wypelni6
jedynie w przypadku skladania oferty wsp6lnej.

6. Wszystkie pozycje formulaza ofeiy muszq zostad wypelnione. W pzypadku, gdy dana pozycja
oferty nie odnosi siq do oferenta lub zadania publicznego, nale2y wpisac np. ,,nie dotyczy".

7. Wszelkie informacje dotyczqce:

o Przedmiotu konkursu i zakresu dzialafi w ramach realizacji zadania mo2na uzyska6
w OSrodku Pomocy Spolecznej w Czenarionce-Leszczynach, lel. 32 723 16 76,

. procedury konkursowej mo2na uzyskac w Uzqdzie Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny -
Mfodzial Spraw Spolecznych, ul. 3 Maja 19, tel. 321 43 12 251.

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

1 . V1t!b6r ofert nastqpi w terminie do 25 c.zenwca 202'lr.

2. Oceny ofert, na podstawie pzedstawionej dokumentacji dokona komisja konkursowa, kt6rej
sklad ustala Burmistz Gminy i Miasta Czeruionka-Leszeyny w drodze zazqdzenia.

3. Komisja ocenia oferty w nastqpujqcy spos6b:

3.1 Ocena formalna:

a) oferta - sp6jnoSd wersji z generatora i papierowej (suma kontrolna) - brak mo2liwoSci
uzupelnienia/korekty. Niesp6jno56 obu wersji oferty powoduje jej odrzucenie z Wzyczyn
formalnych,

b) podpis oferty pzez osobg/osoby upowa2nione do skladania o6wiadczeh 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
informacjg w generatorze oraz telefonicznie.

Karta oceny formalnej stanowi Wz6r Nr 1 do niniejszego ogloszenia.

3.2 Ocena MeMoryczna:

a) ofe(y, kt6re pzeszly ocene formalnq pzechodzq do oceny merytorycznej,

b) przy ocenie ofert pod wzglgdem merytorycznym komisja bieze pod uwage nastgpujqce
kryteria:

o kryterium dopuszczaiqce do oceny punktowej, tj. zgodno66 projektu z ogloszeniem
konkursowym,

. kryteria oceny punktowej,

c) oferta, kt6ra uzyska pozytywnq 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 bieze pod uwagg:

. merytoryczne wartoS6 projektu:

- dokladno5i otaz przejzystoSc opisu zadania, atrakcyjno6d, r62norodno56
i innowacyjno6c zaproponowanych dzialah - 6 pkt,



- spos6b i precyzyjnoS6 okre6lenia rezultat6w (wskazanie poziomu, miezalnoSci
i sposobu ich monitorowania) - 6 pkt,

- mo2liwo56 realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasob6w zeczowych
(baza lokalowa, spz?t, materialy), kadrowych (adekwatno66 kwalifikacji kadry do
rodzalu zadania) - 4 pkt,

- do6wiadczenie oferenta w realizacji zadai o podobnym charaKeze i zasiqgu, w tym
jako56 realizacji projeK6w (czy projekty zostaly prawidlowo zrealizowane i rozliczone)

- 3 pkt,

. bud2et projektu:

- prawidlowo66 ipzejrzysto6i bud2etu - wla6ciwe pogrupowanie koszt6w, celowoS6
koszt6w w relacli do zakresu zeczowego zadania - 4 pkt,

- adekwatno5c proponowanych koszt6w do planowanych dzialafi, zasadno56 pzyjqtych
stawek jednostkowych, odniesienie koszt6w do planowanych rezultat6w, relacja
koszt6w administracyjnych do merytorycznych - 5 pkt,

. kryteria dodatkowe:

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

- Oferent nie posiada zaleglo6ci finansowych wobec Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z tytulu wcze6niej udzielonych dotacji - 1 pkt.

Karta oceny merytorycznej stanowi \426r Nr 2 do niniejszego ogloszenia.

4. Maksymalna liczba punkt6w do uzyskania przez Oferenta przy ocenie punktowej wynosi 30.

5. Rekomendacje do podpisania umowy otzymajq projekty, kt6rych Srednia ocena aMmetyczna
wyniesie co najmniej 16 punkt6w.

6. Ocena Komisji wraz z propozycjq wysoko6ci dotacji pzekazywana jest Burmistzowi Gminy
i Miasta Czerwionki-Leszczyn, kt6ry podejmuje ostatecznq decyzjg w tej sprawie.

7. Burmistz oglasza wyniki otwartego konkursu ofert w spos6b okre5lony w art. 15 ust. 2h i 2j
ustawy o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie.

8. Rozstrzygniqcie konkursu nie jest decyzjq administracyjne i nie podlega zaskarzeniu.

9. hlniki konkursu zostanq ogloszone niezwlocznie po wyboze ofert, poprzez publikacjq
w Biuletynie lnformacji Publicznej Uzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
w zakladce: http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_uzedu/dotacje_na zadania_
publiczne.html, na tablicy ogloszei Uzgdu Gminy i Miasta w Czeruvionce-Leszczynach,
ul. Parkowa 9 oraz na stronie internetowej Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny.

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

Vll. lnformacja o zrealizowanym przy udziale podmiot5w niepublicznych w roku bieiqcym
iw roku poprzednim zadaniu pn. ,,Zapewnienie schronienia, posilku i niezbgdnego ubrania
dla os6b bezdomnych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny zlecila rcalizaqq tego zadania w ramach umowy
wieloletniej w formie wsparcia na kwotq 320 000,00 zl (w roku 2020) oraz 160 000,00 zl (w roku
2021)

W*,S



Wz6r Nr 1

KARTA OCENY FORMALNEJ

Kon ku rs na powierzen ie realizacj i zadaf pu blicznych :

. Otwarty konkurs ofert na realizacjg zadania publicznego pn.: ,,Zapewnienie calodobowego
sch ron ien ia w taz z vriryiywien iem d Ia bezdom nych mqiczyzn"

Nazwa oraanizaaii'

Ohqzar'

Lp. DokumenVzagadnienie
Spelnia

kryterium
TAKNIE

Dopuszczalne
uzupelnienie

Czas na
uzupelnienie

1. Oferta - sp6jnoSd wersji z generatora i papierowej NIE

2.
Podpis oferty przez osobg/osoby upowa2nione do skladania
oSwiadczefi woliw imieniu oferenta

TAK 2 DNI

Dopu6cid do oceny merytorycznej TAI(NIE

A
b\ \F*



Wz6r Nr 2

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

Konkurs na powierzenie realizacji zadaf publicznych:
. Otwarty konkurs ofert na realizacjg zadania publicznego pn.: ,,Zapewnienie calodobowego

sch ron ien ia wraz z wyiywien iem d Ia bezdomnych mqiczyzn"

Ocena merytoryczna - kryteria dopuszczajqce do oceny
ounktowei Moiliwa ocena

Przyznana
ocena

ZgodnoSC projektu z ogloszeniem konkursowym TAKNIE

Uzasadnienie - w przypadku przyznania oceny negatywnej

Ocena punktowa
Merytoryczna warto6c proiektu

1
DokladnoS6 oraz przelrzystoSd opisu zadania, atrakcyjnoS6, r62norodnoS6
i innowacyi noS6 zaproponowanvch dzialah 6

2.
Spos6b i precyzyjnoSC okreSlenia rezultat6w (wskazanie poziomu,
miezalnoSci i sposobu ich monitorowania)

6

3.
Mo2liwo56 realizaqi zadania pzez oferenta, w tym posiadanie zasob6w
kadrowych (adekwatno66 kwalifikacji kadry do rodzaju zadania), zasob6w
zeczowych (baza lokalowa, spzet, materialv)

4

4.
DoSwiadczenie oferenta w realizacji zadafi o podobnym charakteze
i zasiqgu, w tym jakoS0 realizaqi projektow (czy prolekty zostaly prawidlowo
zrealizow ane i rozl iczone)

3

Bud2et proiektu

1.
PrawidlowoSt, i przqzystoS6 budzetu - wlaSciwe pogrupowanie koszt6w,
celowoS6 koszt6w w relacii do zakresu rzeczoweqo zadania 4

2.
Adel<watnoS6 proponowanych koszt6w do planowanych dziala6, zasadnoS6
przyjqtych stawek jednostkowych, odniesienie koszt6w do planowanych
rezultat6w, relacia koszt6w administracyinych do meMorvcznych

5

Kryteria dodatkowe

1

Zaangahowanie partner6w w realizacjq projektu (oferta wsp6lna,
umowa/porozumienie partnerskie, list intencyjny/deklaracja, w przypadku
n ieformalnej wsp6lpracy - pisemne potwierdzen ie/oSwiadczen ie)

1

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

1

RAZEM: 30

Czerwionka-Leszczyny, dnia

N1t*


