
BURMISTRZ
GMIN} I MIASTA

Czerwionka-LeszczYnY

Zarzqdzenie Nr 503/21

Bu rm istrza Gm i ny i M iasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 27 pafldziernika 2021 roku

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjq zadania publicznego
pn. ,,Organizacia Wigiliidla samotnych w 2021 roku"

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym
(t.j. Dz.U. 2021 poz. 1372 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 z p62n. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2
oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci pozytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2O2O poz. 1A57 zp62n. zm.), arl.221 ust. 1 ustawy zdnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (t.j. D2.U.2021 poz. 305 zp62n. zm.), w zwiqzku z Uchwalq
Nr XXVI/309120 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 11 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wspolpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z organizacjami pozazqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalno66 po2ytku
publicznego na 2021 rok,

zarzqdzam, co nastgpuje :

s{
1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjq przez organizacje pozarzqdowe lub podmioty

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1057 z p62n. zm.) zadania publicznego

w formie powierzenia z bud2etu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, realizowanego
w zakresie polityki spolecznej i przeciwdzialania wykluczeniu spolecznemu w 2021 roku
pn. ,,Organizacia Wigilii dla samotnych w 2021 roku".

2. Ogloszenie o konkursie stanowiZalqcznik do niniejszego Zarzqdzenia.

s2
Wyko na n ie Zazqdzenia powierza m Naczel n i kowi Wydzialu S p raw S polecznych.

s3
Zazqdzenie wchodziw 2ycie z dniem wydania.
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BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czcnvionks.Le$zczyny ZalA?.znik
do Zaeadzenia Nr 503/21
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 27 pazdzie,nika 2021t.

OGLOSZENIE

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

zadanie w zakresie polityki spolecznej i przeciwdzialania wykluczeniu spolecznemu

l. Rodzaj zadania:

1. Na podstawie art. 25 ust. ',l, 4 i 5 ustawy z dnia'l2 marca 2OO4 r. o pomocy spoleczne,i (t.j.
D2.U.2020 poz. 1876 zpo2n. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 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.),
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz.305 z p62n. zm.)
oraz w zwiqzku z Uchwale Nr XXVI/309/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
11 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wspolpracy Gminy iMiasta
Czenivionka-Leszczyny z organizacjami pozazedowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi
dzialalno66 po2ytku publicznego na 2021 rok, Burmistz Gminy i Miasta Czerwionka-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 powierzenie realizacji zadania publicznego pn.: ,,Organizacia Wigilii dla samotnych
w 2021 roku".

2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:

2.1 Cel zadania:

Celem zadania jest integracja grupy 95 os6b starszych i samotnych (zagro2onych wykluczeniem
spolecznym) z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, zagospodarowanie ich czasu
wolnego oraz zmniejszenie poczucia osamotnienia w okresie okolo6wiqtecznym poqzez
organizacjq spotkania wigilijnego.

2.2 Miejsce realizacji zadania'.

Teren Gminy i Miasta Czenivionka-Leszczyny.

Miejsce spotkania musi byd dostqpne dla os6b ze szczeg6lnymi potrzebami.

2.3 Adresaci zadania.

Mieszkaicy Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny.

2.4 Zakres zadania:

Podmiot realizujqcy zadanie jest zobowiqzany do:

. niepobierania optat od adresat6w zadania;

. bie2qcej wspolpracy z OSrodkiem Pomocy Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach
w zakresie rekrutacji uczestnik6w projektu;

Wymagane dzialania w ramach zadania publicznego:

. zaplanowanie i zorganizowanie spotkania opartego na tradycji Swiat Bo2ego Narodzenia
(w tym: ,,lamanie sie" oplatkiem, sluchanie kolqd, wsp6lne koledowanie itp.) wraz
z uwzglgdnieniem w programie spotkania z wladzami samozqdowymi Gminy i Miasta
Czenrvionka-Leszczyny;

. organizacja czgsci artystycznei (np wystQpy zespol6w, solist6w, grup teatralnych,
wokalnych, amator6w/profesjonalist6q 162nych grup wiekowych);

. poczqstunek dla wszystkich uczestnik6w ,,Wigilii dla samotnych" - potrawy zwiqzane



z tradycjq Swiat Bo2ego Narodzenia np. barszcz z uszkami, ryba z ziemniakami i kapustq,
,fioczka" i ,,mak6wka" - w formie wyporcjowanej, napoje (w tym: kawa, herbata, sok) oraz
oplatki;

. zakup i pzygotowanie paczek dla wszystkich uczestnik6w projektu;

. organizacja transportu dla os6b maiqcych trudno6ci w poruszaniu siq oraz zamieszkuiqcych
dzielnicA bad2 solectwa poza miejscem organizowania spotkania ,,Wigilii dla samotnych";

. promocja calego wydazenia (prasa, media lokalne, media spoleczno6ciowe, itp.);

. rozeslanie/dostarczenie zaproszeh dla wszystkich uczestnik6w spotkania ,,Wgilii dla
samotnych".

W pzypadku nieobecnoSci os6b zadeklarowanych na spotkanie (np. ze wzgledu na zly stan
zdrowia, itp.) - zapewnienie mozliwo6ci zapakowania posilku ,,na wynos" i dostarczenie pod

wskazany adres.

Podmioty rcalizulqce zadania powinny:

'l ) Zaplanowad dzialania;

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

3) OsiqgnqC rezultaty popzez podejmowanie poszczeg6lnych zalozonych dzialah:

4) Rozliczy6 zadanie.

Oferent zobowiqzany jest do paedstawienia w tre5ci oferty co najmniej jednego alternatywnego
rozwiqzania zwiqzanego z pzeprowadzeniem wszystkich planowanych dzialai zgodnie
z obostzeniami wynikajqcymi z konieczno6ci zapobiegania rozpzestzeniania sig choroby COVID-
19 wywolanej wirusem SARS-CoV-2, aktualnymi na dzief skladania oferty.

W okresie obowiqzywania stanu zagroienia epidemicznego albo stanu epidemii
uniemoiliwiajqcego zorganizowanie spotkania wigilijnego, dopuszcza siq zrealizowanie
zadania poprzez zakup, prrygotowanie oraz dostarczenie paczek dla wsrystkich
uczestnik6w projektu.

2.5 Oczekiwane rezultaty rcalizacji zadania:.

Oczekiwane rezultaty,,ilo3ciowe":

. ilo56 os6b uczestniczqcych w spotkaniu wigilijnym - 95 os6b (rezultat uznaje sig za
osiegniety przy wska2niku 80% i wyzej);

o ilo56 os6b uczestniczqcych w programie artystycznym o tematyce Swiqtecznej - 95 os6b
(rezultat uznaje sie za osiqgniqty pzy wska2niku 80% i wy2ej);

o ilo6i os6b, kt6rym pzekazano paczke 6wietecznq - 95 os6b (rezultat uznaje siq za
osiqgnigty pzy wskaZniku 1000/o);

o ilo56 os6b, K6ra skozysta z posilku w ramach spotkania wigilijnego - 95 os6b (rezultat
uznaje siq za osiqgnigty pzy wska2niku 100%);

Oczekiwane rezultaty,,migkkie"

o zmniejszenie poczucia osamotnienia os6b starszych i samotnych;

o wzmocnienie integracji spolecznej;

. aktywne spedzenie czasu wolnego;

. podniesienie samooceny os6b starszych, samotnych;

. integracja os6b starszych ze Srodowiskiem;

o rczv,rq kulturalny;

o pzeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu os6b starszych, samotnych.

2.6 Dokumentacja potwierdzajqca realizacjg zadania np.:



. lista obecno6ci,

. oSwiadczenia Vwkonawcylub/i beneficjent6w,

o dokumentacja ksiqgowa (faktury rachunki itp.),

o dokumentacjafotograficzna.

ll. Wysoko56 Srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacjq zadania:

Na pzedstawione do realizacji zadanie pzeznacza sie jako powierzenie w formie dotacji Srodki
publiczne w wysoko6ci: 15 000,00 zl.

lll. Zasady przyznawania dotacji:

1. Dotacja z bud2etu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny moze zostac pzyznana organizacji
pozazAdowej lub innemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 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.), je2eli pzedmiot oferty zlo2onej do konkursu jest zgodny z jejijego celami
statutowymi.

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

3. Rodzaje koszt6w finansowanych z dotacji:

a) W ramach dotacji mozliwe jest sfinansowanie koszt6w administracyjnych w wysokoSci do
10% udzielonej dotacji,

b) W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach mo2liwe jest sfinansowanie koszt6w zakupu
spzetu komputerowego i audiowizualnego, je2eli ich zakup bezposrednio zwiqzany jest
z meMorycznq rcalizacjq zadania. Koszt zakupu nie moze przekroc,zye 15% wartosci
finansowej zadania.

4. W przypadku, kiedy organizacja otzyma dotacjq w wysokosci nizszej niz wnioskowana, jednak
nie mniej ni2 80o/o kwoty wnioskowanej, dokonuje siq uzgodniei, kt6rych celem jest
doprecyzowanie warunk6w i zakresu realizacji zadania. Wprowadzone zmiany nie mogq
obni2y6 warto6ci merytorycznej projektu i jego zalo2onych efekt6w. W takim przypadku,
zaktualizowany harmonogram i kalkulacje przewidywanych koszt6w realizaqi zadania do
wielkosci prqznanel dotacji nale2y pzedlo2yc w ciqgu 2 dni roboczych, w Kancelarii Uzgdu
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9 i poprzez generator wniosk6w
www.witkac.pl. Niedopelnienie tego obowiqzku w w/w terminie traktowane bqdzie jako
rezygnacja z dotacji.

5. Vldatki ponoszone z dotacji muszA by6:

o niezbedne dla realizacji zadania publicznego objgtego konkursem,

. racjonalne i efektywne otaz muszq spelnia6 wymogi efektywnego zazqdzania
fi nansami (relacja naklad/rezultat),

. faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania publicznego obiqtego konkursem,

. odpowiednioudokumentowane,

. zgodne z zatwierdzonym zestawieniem koszt6w rcalizaqi zadania publicznego.

6. Dopuszcza siq dokonywanie pzesunigd pomiqdzy poszczeg6lnymi pozycjami koszt6w
okre6lonymi w kalkulacji pzewidywanych koszt6w realizacji zadania publicznego
z nastqpujqcymi zastrze2eniami:

a) wszelkie pzesunigcia koszt6w, przedstawionych w umowie, powyzej 10% wymagajE
pisemnej zgody Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, na pisemny wniosek oferenta
zgloszony wraz z uzasadnieniem. Zmiany powyzsze mogq by6 dokonywane tylko
w uzasadnionych pzypadkach,

b) jezeli dany wydatek wykazany w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego nie jest
r6wny odpowiedniemu kosztowi okre6lonemu w umowie, to uznaje siQ go za zgodny



z umowq wtedy, gdy nie nastqpilo zwiQkszenie tego wydatku o wiqcej ni210o/o,

c) Oferent jest zobowiqzany zachowa6 procentowy udzial dotacji w calkowitym koszcie
zadania publicznego. Obowiqzek zachowania procentowego udzialu dotacji uwa2a siq
za zachowany, je2eli procentowy udzial dotacji w calkowitym koszcie zadania publicznego
nie zwiekszy sig o wiqcej ni2 0 punK6w procentowych. Przekroczenie limitu, o kt6rym
mowa powy2ej, uwa2a sie za pobranie dotacji w nadmiernej wysoko6ci.

7. Pzyznana dotacja nie mo2e zosta6 wykozystana na:

a) przedsiqwziecia, kt6re sq dofinansowane z bud2etu Gminy i Miasta Czerwionka-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) zakupynieruchomo6ci,

d) rezerwy na pokrycie pzyszlych strat lub zobowiqzafi,

e) dzialalno5c gospodarczq podmiot6w prowadzqcych dzialalno6c pozytku publicznego,

f) odsetki z tytulu niezaplaconych w terminie zobowiqzafi,

g) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

h) dzialalno56 politycznq,

i) pokrycie koszt6w utzymania biura podmiot6w, wykraczajece poza zakres realizacji
zleconego zadania,

j) nagrody, premie i inne formy pomocy rzeczowej lub finansowej dla os6b zajmujqcych sie
realizacjq zadania,

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

l) zobowiqzania z tytulu zaciqgniqtej po2yczki, kredytu lub wykupu papier6w warto5ciowych
oraz koszty obslugi zadlu2enia,

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

8. \At!soko56 udzielonej dotacji z bud2etu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wyniesie 100 %
koszt6w zadania objetego dofinansowaniem.

9. Zlo2enie oferty nie jest r6wnoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji. Nie gwarantuje siq
rbvtnieZ przyznania dotacji w wysoko6ci wnioskowanej pzez Oferenta.

1 0. Warunkiem przekazania Wzyznaneil dotacji jest zawarcie stosownej umowy dotacji.

Nale2y pamigta6, 2e wszelkie wydatki mogq byc dokonywane dopiero po zawarciu umowy
i rozpoczgciu realizaQi zadania i muszq zostai zaplacone najp62niej w ostatnim dniu realizacji
zadania. Srodki z dotacji nalezy wykorzystad w terminie 14 dni od zakohczenia rcalizacji
zadania, nie p62niej jednakni2do3l grudnia 2021r.

'1'1. W trakcie realizacji zadania publicznego wszelkie zmiany, uzupelnienia i oswiadczenia
skladane w txiqzku z zawaiq umowq bqdq wymagaly, pod rygorem niewazno6ci, zawarcia
w formie pisemnej aneksu do tej umowy i bqdq mogly by6 dokonywane w zakresie
niewplywajqcym na zmianQ kryteri6w wyboru oferty oferenta.

lV. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Zadanie mo2e by6 realizowane w terminie od 3 grudnia 2021 r.do31 Wudnia 2021 t.

Dopuszcza sig realizacjg zadania zat'wno w calym wskazanym okresie, jak iw krotszym.

2. Czas rcalizagi powinien obejmowad: okres pzygotowania, przeprowa dzenia oraz zakoiczenia
zadania (podsumowanie, ewaluacja zadania). Wszystkie dokumenty ksiggowe muszq zostai
wystawione do dnia zako6czenia zadania.

3. Oferent, kt6rego oferta zostanie wybrana w otwartym konkursie ofert oraz bgdzie realizowa6



zadanie publiczne zobowiqzany jest do udostepniania informacji publicznej na zasadach
iw trybie okre6lonym w art. 4a, 4b, 4c ustawy o dzialalnoSci po2ytku publicznego
i o wolontariacie.

4. Oferent zobowiezany jest do zapewnienia, w ramach proponowanego zadania, dostgpnoSci
osobom ze szczeg6lnymi potrzebami, zgodnie z tematykQ zadania publicznego, w zakresie
okreSlonym w art. 6 pkt 1,2 i3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpnoSci
osobom ze szczeg6lnymi potzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z p62n. zm.).

Jezeli oferent nie jest w stanie, w szczeg6lnosci ze wzgled6w technicznych lub prawnych,
zapewni6 dostgpno6ci osobom ze szczeg6lnymi potzebami w zakresie, o kt6rym mowa w art. 6
pkt 1,2 i 3 ustawy, podmiot jest obowiqzany zapewnid takiej osobie dostep alternatywny,
o kt6rym mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostqpnoSci osobom
ze szczeg6lnymi potzebami.

lnformacje na temat zapewnienia dostqpnoSci w ramach proponowanego zadania nale2y
umie6ci6 w cze6ci Vl oferty ,,lnne informacje".

5. Oferent zobowiqzany jest do pzestrzegania zapis6w ustawy z dnia '13 maja 2016r.
o pzeciwdzialaniu zagro2eniom pzestepczoscia na tle seksualnym, a w szczeg6lnoSci art. 21

,,pzed nawiqzaniem z osobq stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej
dzialalnoSci zwi4zanej z wychowaniem, edukacjq, wypoczynkiem, leczeniem maloletnich
lub z opiekq nad nimi pracodawcy lub inni organizalorzy w zakresie takiej dzialalno6ci se
obowiqzani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby sq zamieszczone w Rejestrze
z dostQpem ograniczonym".

6. Oferent zobowiqzany jest do gromadzenia, pzechowywania i pzetwarzania 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. "l i 2
rozpozqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwazaniem danych osobowych
iw sprawie swobodnego pzeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46M/E (og6lne
tozpozqdzenie o ochronie danych) (Dz. Uz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) (RODO).

7. Oferent bqdzie pzetwazal dane osobowe otrzymane z O6rodka Pomocy Spolecznej
w Czerwionce-Leszczynach jako administratora danych dotyczqcych os6b, na rzecz kt6rych
Swiadczone bgdq uslugi, wylqcznie w celu realizacji zadania. W zwiqzku z powy2szym OSrodek
Pomocy Spolecznej z rcalizalorcm zadania podpisze umowQ powiezenia danych osobowych.

8. Na oferencie spoczywa obowiqzek spelnienia wszystkich wymog6w prawnych przy realizaqi
zadania, w tym dotyczqcych ewentualnej organizacji imprez zbiorowych, jak r6wnie2
pozyskanie wszelkich koniecznych ubezpiecze6, pozwolei, zg6d wla6cicieli/zazqdc6w terenu.
Oferent w calo5ci odpowiada za prawidlowq realizacjg zadania bedqcego pzedmiotem oferty
o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu oraz prawidlowe i terminowe poniesienie
*tiqzanych z nim koszt6w.

9. Oferent zobowiqzany jest w trakcie realizacji zadania do pzestzegania wszelkich obostzen
sanitarnych zwiqzanych z pzeciw dzialaniem rozpzestzeniania sig choroby COVID- 19

wywolanej wirusem SARS-CoV-2.

10. Oferent ma obowiezek na bie2qco Sledzic i respektowa6 umieszczane na stronach
internetowych Gl6wnego lnspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytyczne i zalecenia
dotyczece epidemii, w tym zasady bezpiecznego postgpowania.

V. Termin skladania ofert:

1 . Termin skladania ofert uplywa w dniu 22 listopada 2O21r. o godz. 17.00

2. Ofertg wraz z wymaganymi zalqcznikami nale2y sporzqdzi6 w generatorze wniosk6w
dostgpnym na stronie www.witkac.pl - tak pzygotowana oferta spelnia wymagania
Rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitetu do spraw Pozytku Publicznego z dnia 24
pa2dziernika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert iramowych wzor6w um6w dotyczqcych realizacji
zadari publicznych oraz wzor6w sprawozdah z wykonania tych zadafi (Dz. U. 2018 poz.2Q57).



Po wypelnieniu i wyslaniu oferty w generatorze nalezy jq wydrukowac, podpisa6 i zlozye
w UzQdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, zgodnie z opisem w pkt 3 i 4.

3. OfertQ nalezy:

. spozqdzic w iezyku Polskim,

. sporzqdzid w formie pisemnej pod rygorem niewa2no6ci.

4. Oferte konkursowq na realizacjq zadania nale2y zlo2ye do Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny za poSrednictwem:

1) Kancelarii Uzgdu Gminy i Miasta Czennrionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej S, 4+230
Czenrvionka-Leszczy ny lub,

2) operatora pocztowego na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny,
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny lub,

3) za po6rednictwem ePUAP lub poczty elektronicznej na adres: ka@czerwionka-
leszczyny.com.pl. Oferta zlozona w postaci dokumentu elektronicznego musi byd
podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pzy pomocy wa2nego
kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

5. Oferty pzeslane pocztq elektronicznq, K6re nie spelniajq warunk6w ujetych w pkt. 4.3 nie
bgdq rozpatrywane.

6. O zachowaniu terminu decyduje data wplywu do Uzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny.

7. Dodatkowo wymaga sie, aby:

a) w czg5ci lll.4 oferty -,,Plan iharmonogram dzialaf narck2021'zwie.all
o nazwy dzialaf (nie powinny by6 to2same z nazwami koszt6w administracyjnych zadania

publicznego),

. opis dziala6,

o wskazanie grupy docelowej, je6li to mo2liwe (w przypadku braku mo2liwo6ci okreslenia
grupy docelowej, nale2y poda6 taka informacje tj. wpisa6,,brak grupy docelowej"),

o planowany termin realizacji (data rozpoczqcia izakoficzenia poszczeg6lnych dzialai),

. w pzypadku oferty wsp6lnej pzy nazwie dzialania nalezy poda6 nazwe oferenta
realizujqcego dane dzialania.

W przypadku planowania zlecenia czq$ci zadania publicznego innemu podmiotowi, oferent
uwzglqdnia takq informacjg w skladanej ofercie w cze5ci lll.4 - ,,Plan i harmonogram
dzialafi na rok 2021" w kolumnie ,,Zakres dzialania realizowany pzez podmiot nie bedecy
stronq umowy". Uzasadnienie Wzyczyny zlecania innemu podmiotowi, oferent opisuje
w czqSci lll.4 oferty w kolumnie ,,Opis".

Ocena zasadno5ci zlecania czq5ci zadania publicznego innemu podmiotowi bgdzie
nalezala do komisji konkursowej.

W przypadku realizacji zadania w partnerstwie wymagane jest dolqczenie do oferty
pisemnego oswiadczenia partnera projektu/listu intencyjnego/porozumienia o partnerstwie
itp.;

b) w c2956 lll.5 oferty - ,Opis zakladanych rezultat6w realizacji zadania publicznego"
opisa6:

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

o jaka zmiana spoleczna zostanie osiqgniqta popzez realizacjq zadania
publicznego?

. czy Wzewidywane jest wykorzystanie rezultat6w osiqgnietych w trakcie realizacji



zadania publicznego w dalszych dzialaniach organizacji (trwalo66 rezultat6w
zadania publicznego)?

Dodatkowo w czg6ci lll pkt. 5 oferty zaleca siq zdiagnozowanie mo2liwego ryzyka, kt6re
z ptzyc,zyn niezale2nych od oferenta, moze utrudnic osiqgnigcie zadeklarowanych
rezultat6w, np. zmiana miejsca i terminu pzeprowadzenia projektu, zle warunki
atmosferyczne, epidemia wirusa, itp.

c) w czesci lll.6 oferty poda6 dodatkowe informacje dotyczqce rezultat6w realizacji zadania
publicznego;

d) w czgSci VA iVB oferty - ,,Kalkulacja przewidywanych koszt6w realizacji zadania
publicznego" wpisa6 dane dotyczece 2021 roku.

Je2eli w czq6ci VA oferty ,,Zestawienie koszt6w realizaqi zadania" wystepuje koszt, kt6ry
zostal wskazany w cze6ci lll.7 ogloszenia konkursowego ,,Pzyznana dotacja nie moze byc
wykorzystana na [...]", nale2y opisa6 w cze6ci Vl oferty ,,lnne informacje" z jakich Srodk6w
zostanie pokryty ten koszt. W przypadku braku podania 2qdanej informacji, oferta zostanie
odrzucona z powod6w merytorycznych;

e) wklad rzeczowy, kt6ry bgdzie wykozystywany do realizacji zadania publicznego, wpisa6
w czgsci lV2 oferty - bez .jego wyceny.

Oferent w czgsci 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 zaangaiuiq w postaci Swiadczenia
pracy wolontariuszy/ pracy spolecznej czlonk6w organizacji nie ujmuje w kosztach
zadania wyceny ich pracy (zadanie ma formQ powiezenia),

g) c2956 V.C oferty - ,,Podzial koszt6w realizacji zadania pomigdzy oferent6w" wypelnic
jedynie w pzypadku skladania oferty wsp6lnej.

8. Wszystkie pozycje formulaza oferty musza zosta6 wypelnione. W pzypadku, gdy dana pozycja

oferty nie odnosi siq do oferenta lub zadania publicznego, nalezy wpisa6 np. ,,nie dotyczy".

9. Wszelkie informacje dotyczqce:

o zakresu dziala(t oraz dotyczqce wskazania uczestnik6w w ramach realizaqi zadania mozna
uzyskac w Osrodku Pomocy Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach, lel. 32 723 16 76'

. procedury konkursowej mo2na uzyska6 w Urzqdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny -
V1/ydzial Spraw Spolecznych, ul. 3 Maja '19, lel. 321 43 12 251 .

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

1. Wyb6r ofert nastapi w terminie do 29 listopada 2021r.

2. Oceny ofert, na podstawie pzedstawionej dokumentacji dokona komisja konkursowa, kt6rej
sklad ustala Burmistrz Gminy i Miasta Czenarionka-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 mo2liwoSci

uzupelnienia/korekty. Niesp6jno66 obu wersji oferty powoduje jej odzucenie z ptzyczyn
formalnych,

b) podpis oferty przez osobQ/osoby upowa2nione do skladania oswiadczeh 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 poptzez
informacjg w generatorze oraz telefonicznie.

Karta oceny formalnej stanowi Wz6r Nr I do niniejszego ogloszenia.



3.2 Ocena Merytoryczna:

a) oferty, kt6re pzeszly ocenq formalnq przechodzqdo oceny merytorycznej,

b) przy ocenie ofert pod wzgledem merytorycznym komisja bieze pod uwagq nastqpujqce
kryteria:

. kryterium dopuszczaiace do oceny punktowej, tj. zgodno5d projektu z ogloszeniem
konkursowym,

. kryteria oceny punktowej,

c) oferta, kt6ra uzyska pozytywnq ocene w kryterium dopuszczajacym (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:

. merytoryczne warto66 projektu:

- dokladno5d otaz pzejzysto56 opisu zadania, atrakcyjno66, r62norodno56
i innowacyjnoS6 zaproponowanych dzialah - 6 pkt,

- spos6b i precyzyjno66 okre6lenia rezultat6w (wskazanie poziomu, miezalno5ci
i sposobu ich monitorowania) - 6 pkt,

- mo2liwo56 realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasob6w zeczowych
(baza lokalowa, spzet, materiaty), kadrowych (adekwatno6d kwalifikacji kadry do
rodzaju zadania) - 4 pkt,

- do6wiadczenie oferenta w realizacji zadah o podobnym charakteze i zasiQgu, w tym
jako66 realizacji projekt6w (czy projekty zostaly prawidlowo zrealizowane i rozliczone)
- 3 pkt,

. bud2et projektu:

- prawidlowo66 i pzejzysto6c bud2etu - wlaSciwe pogrupowanie koszt6w, celowo56
koszt6w w relacji do zakresu rzeczowego zadania - 4 pkt,

- adekwatno5i proponowanych koszt6w do planowanych dzialari, zasadnoSi pzyjgtych
stawek jednostkowych, odniesienie koszt6w do planowanych rezultat6w, relacja
koszt6w administracyjnych do merytorycznych - 5 pkt,

o kryteria dodatkowe:

- zaanga2owanie partner6w w realizacje projektu (oferta wsp6lna, umowaiporozumienie
partnerskie, list intencyjny/deklaracja, w przypadku nieformalnej wspolpracy - pisemne
potwierdzenie/o5wiadczenie) - 1 pkt,

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

Karta oceny merytorycznej stanowi Vv26r Nr 2 do niniejszego ogloszenia.

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

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

6. Ocena Komisji wraz z ptopozyciq wysokosci dotacji przekazywana jest Burmistzowi Gminy
i Miasta Czerwionki-Leszczyn, kt6ry 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. Rozstrzygnigcie konkursu nie jest decyzjq administracyjnq i nie podlega zaska2eniu.

9. Mtlniki konkursu zostanq ogloszone niezwlocznie po wyboze ofert, popzez publikacjq



w Biuletynie lnformacji Publicznej Uzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
w zakladce: http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/dotacje_na zadania_
publiczne.html, na tablicy oglosze6 Uzgdu Gminy i Miasta w Czenrvionce-Leszczynach,
ul. Parkowa I oraz na stronie internetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

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

Vll. lnformacja o zrealizowanym przy udziale podmiot6w niepublicznych w roku bieiqcym
i w roku poprzednim:

Rok 2020:

o zadaniu pn. ,,Organizacja Wigilii dla samotnych w 2020 roku": 0,00 zl;

o zadaniach w zakresie polityki spolecznej i przeciwdzialania wykluczeniu spolecznemu:
580 400,00 zl

Rok 2021:

o zadaniu pn. ,,Organizacja Wigilii dla samotnych w 2021 roku": 0,00 zN;

o zadaniach w zakresie polityki spolecznej i pzeciwdzialania wykluczeniu spolecznemu:
6"15 000,00 zl
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Wz6r Nr 1

KARTA OCENY FORMALNEJ

Kon ku rs na powierzenie real izacj i zadania pu bl icznego :

. Otwarty konkurs ofert na realizaciq zadania publicznego pn.: ,,Organizacja Wigilii
dla samotnych w 2021 roku"

Nazrra araanizaoii

l.)hczar'

Lp. DokumenUzagadnienie
Spelnia

kryterium
TAI(NIE

Dopuszczalne
uzupelnienie

Czas na
uzupelnienie

1. Oferta - sp6jnoS6 wersji z generatora i papierowej NIE

2.
Podpis oferty przez osobq/osoby upowaznione do skladania
oSwiadczeh woliw imieniu oferenta

TAK 2 DNI

Dopu6cid do oceny merytorycznej TAI(NIE

Burmlsrz
Gmin{iMiasta

Czerwil$-Leszczyny

Wd'i&{'iszewskt



Wz6r Nr 2

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego:
. Otwarty konkurs ofert na realizacjg zadania publicznego pn.: ,,Organizacja Wigilii

dla samotnych w 2021roku"

Ocena merytoryczna - kryteria dopuszczajqce do oceny
ounktowei

Moiliwa ocena
Pnyznana

ocena

ZgodnoSC projektu z ogloszeniem konkursowym TAI(NIE

Uzasadnienie - w przypadku przyznania oceny negatywnej

Ocena punktowa
Merytoryczna warto66 proiektu

1.
Doklad no56 oraz przejzysto56 opisu zadania, atrakcyjnoS6, r62norodno56
i innowacvinoSC zaorooonowanvch dzialafi

6

2.
Spos6b i precyzyjnoS6 okreSlenia rezultat6w (wskazanie poziomu,
miezalnoSci i sposobu ich monitorowania)

6

3.
Mo2liwoS6 realizacji zadania pzez oferenta, w tym posiadanie zasob6w
kadrowych (adekwatnoS6 kwalifikacji kadry do rodzaju zadania), zasob6w
zeczowvch (baza lokalowa, spzet, materialy)

4

4.
DoSwiadczenie oferenta w realizacji zadafi o podobnym charakteze
i zasiqgu, w tym jako56 realizacji projekt6w (czy projekty zostaly prawidlowo
zr ealizow ane i rozl iczone)

3

Bud2et proiektu

1.
Prawidlowo5l i pzejzystoS6 budZetu - wlaSciwe pogrupowanie koszt6w,
celowoS6 koszt6w w relacii do zakresu zeczowego zadania

4

2.
AdekwatnoSd proponowanych koszt6w do planowanych dzialai, zasadnoS6
pzyjqtych stawek jednostkowych, odniesienie koszt6w do planowanych
rezultat6w, relacia koszt6w administracyinych do meMorycznych

5

KMeria dodatkowe

1.

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

1

2.
Oferent nie posiada zalegloScifinansowych wobec Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczynv z tvtulu wczeSn iei udzielonych dotacii

1

RAZEM: 30

Czerwion ka-Leszczyny, d n ia

Bumisttz
Gmlrt iMiasta

Czeru/rll<a-Leszczyny
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