Zarzqdzenie Nr ..6.1 h...tzt
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia ..4Y...... grudnia 2021 roku

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjq zadania publicznego
pn. ,,Zapewnienie schronienia dla osob bezdomnych w noclegowniw 2022 roku"
Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(t.j. D2.U.2021 poz. 13722po2n. zm.), art.25 ust. 1,4i5 ustawy zdnia12marca2004r.
o pomocy spolecznej (t.j. D2.U.2021 po2.2268), art. 11 ust. 1 pkt2 iust.2oraz art. 13
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j.
Dz. U.2020 poz. 1057 zpo2n. zm.), art. 221 ust. 1 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz 305 zp62n. zm.), w zwiqzku z Uchwalq Nr
XLl430l21 Rady Miejskiej w Czenryionce-Leszczynach 26 listopada 2021 r. w sprawie
uchwalenia Rocznego Programu Wspolpracy Gminy Miasta Czenruionka-Leszczyny
z organizacjami pozarzqdowymi otaz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnoSc
pozytku publicznego na 2022 rok,

i

zarzqdzam, co nastgpuje

:

sl
1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg ptzez organizacje pozazqdowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci
pozytku publicznego iowolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1057 zpo2n. zm.) zadania
publicznego w formie powierzenia z budzetu Gminy i Miasta Czenryionka-Leszczyny,
realizowanego
zakresie polityki spolecznej przeciwdzialania wykluczeniu
spolecznemu pn. ,,Zapewnienie schronienia dla osob bezdomnych w noclegowni
w 2022 roku".

w

2. Ogloszenie

i

o konkursie stanowiZalqcznik do niniejszego Zarzqdzenia.

s2
Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Naczelnikowi \A/ydzialu Spraw Spolecznych.

s3
Zarzqdzenie wchodziw 2ycie z dniem wydania.
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Zalacznik
do iarzqdzenia Nr .6-l? tzl
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwiopka-Leszczyny
z dnia .1!1. grudnia 2021r.
OGLOSZENIE
O OTWARTYM 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 2004 r. o pomocy spolecznej
(t.j. Dz.U. 2021 poz. 2268), art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnoSci pozytku 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. D2.U.2021
poz. 305 zp62n. zm.) orazw zwiqzku z Uchwalq Nr XL/430/21 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach 26 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego
P rog ra m u Wsp6lpracy G m i ny i M iasta Czerwio n ka-Leszczyny z organizaqami
pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalno6c pozytku
publicznego na 2022 rok, Burmistrz Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny oglasza
otwarty konkurs ofert, dla organizacji pozarzqdowych i innych podmiot6w wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie, na
powierzenie realizacji zadania publicznego pn.: ,,Zapewnienie schronienaa dla os6b
bezdomnych w noclegowni w 2022 roku".
2. Zakr es przedm iotowy real izowanego zadania:

2.1 Cel zadania:
Zapewnienie osobom bezdomnym tymczasowego schronienia w postaci miejsca do
spania oraz umo2liwienie zaspakajania codziennych potrzeb 2yciowych.

2.2 Miejsce realizaqi zadania'.
Zadanie realizowane bgdzie na terenie Gminy i Miasta Czenarionka-Leszczyny lub
w miejscach oddalonych od Czerwionki-Leszczyn w odleglo6ci max. 55 km.
2.3 Adresaci zadania'.

Osoby bezdomne wymagajqce pomocy w zakresie zaspakajania codziennych potrzeb
2yciowych.
2.4 Zakres zadania'.
Podmiot realizujqcy zadanie jest zobowiqzany do:

.
.

niepobierania oplat od adresat6w zadania;

bie2qcej wsp6lpracy z O6rodkiem Pomocy Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach
w zakresie rekrutacji uczestnik6w projektu.
2.4.1 Zaktes Swiadczonych uslug:
a) noclegownia powinna Swiadczyc uslugi w okresie:

.
.
.

od 20.01 .2022 r. do 31 .03.2022 r. w godzinach od 18:00 do 8:00,
od 01.04.2022r.do30.09.2022 r. wgodzinach od 19:00 do 7:00,
od 01.10.2022r.do31 .12.2022 r. wgodzinach od 18:00 do 8:00,

b) temperatura nie mo2e by6 ni2sza ni2 2QoC,
c) tymczasowe schronienie w postaci miejsc do spania,
d) mo2liwoS6 spo2ycia posilku i zapewnienie gorqcego napoju,
e) umo2liwienie wymiany odzie2y,

f)

mo2liwoS6 skorzystania z prysznica,

g) zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji

odzie2y (w przypadku braku mo2liwoSci jej

wymiany),

h) zapewnienie opieki ptzez co najmniej 1 opiekuna na nie wiqcej ni2 50 os6b
przebywajqcych w noclegowni.

Szacunkowa liczba os6b bezdomnych, kt6rym naleiy zapewni6 schronienie
w noclegowni w 2O22 roku wynosi: 5,
Oferent zobowiqzany jest do:

a)

dysponowania odpowiednim obiektem spelniajqcym wymogi w zakresie
bezpieczefistwa,

b)

Swiadczenia wszystkich uslug pzez siedem dni w tygodniu,

c)

realizowania zadania zgodnie z przepisami wynikajqcymi z Rozporzqdzenia
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 ogzewalni,
d) udzielania osobom zainteresowanym informacji na temat mo2liwo6ci wsparcia dla
os6b bezdomnych w noclegowni, ogzewalni i w innych plac6wkach Swiadczqcych
pomoc bezdomnym.
2.4.2 Kw alifikacje personel u :
Do wykonywania czynnoSci uslug Swiadczonych w noclegowni zatrudnia sig osoby, kt6re
posiadajq:
1) wyksztalcenie zasadnicze branZowe lub zasadnicze zawodowe, co najmniej roczne
doSwiadczenie w pracy z osobami bezdomnymi oraz ukoiczone szkolenie z zakresu
udzielania pierwszej pomocy lub
2) wyksztalcenie co najmniej Srednie lub Srednie branzowe oraz ukotlczone szkolenie z
zakresu udzielania pierwszej pomocy.
2.4.3 Podmioty realizujqce zadania powinny:
't

) Zaplanowai dzialania;

2) Wykazac rezultaty realizaqi zadania (produk$, uslugi i planowane zmiany spoleczne),
3) Osiqgnqc rezultaty popzez podejmowanie poszczeg6lnych zalo2onych dzialai;
4) Rozliczy6 zadanie.
2.5 Oczekiwane rezultaty realizacji zadania:

o

gotowo5d do zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc dla os6b bezdomnych
(rezultat uznaje sig za osiqgniqty przy wska2niku 100%),

Oferent mo2e przedstawi6 w ofercie dodatkowo inne ni2 wskazany wy2ej rezultat, przy
czym zobowiqzany jest do wskazania sposobu ich osiqgniqcia i monitorowania.

Wysoko5d 6rodk6w publicznych przeznaczonych na realizacjg zadania:
Kwota przeznaczona na realizacjq powierzonego w ramach ogloszonego otwartego
konkursu ofert zadania wynosi: 54 750,00 zl.
!1.

Podana wysoko66 dotacjijest wartosciq szacunkowe. Rzeczywista wysoko66 dotacji
bgdzie wynikala z faktycznie zrealizowanych uslug na rzecz os6b, kt6rym zostala
ptzyzrana pomoc w tej formie oraz bqdzie wynikala z uzasadnionych wydatk6w
poniesionych w zwiEzku z zapewnieniem gotowosci do przyjecia osdb bezdomnych
w liczbie okre6lonej w punkcie 2.4.1, jednak nie wiqcej niz 54 750,00 zl.

lll. Zasady ptzyznawan ia dotacri:
'l. Dotacja z budzetu Gminy i l\iliasta Czerwionka-Leszczyny moze zostac wzyznana
organizacji pozarzqdowej lub innemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwielnia 2003 r o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.
U. z 2020 t. poz. 1057 z p62n. zm.), jezeli przedmiot oferty zlozonej do konkursu jest
zgodny z jej/jego celami statutowymi.

2. Zlecenie rcalizacji zadaf publicznych bedzie mialo formQ powierzenia wykonania tych
zadaf, wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.
3. Rodzaje kosztow finansowanych z dotacji:
a) W ramach dotacji mozliwe jest sfinansowanie kosztow administracyjnych
w wysokosci do 10olo udzielonej dotacji,
b) W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach mozliwe jest sfinansowanie kosztdw
zakupu sprzetu komputerowego i audiowizualnego, jezeli ich zakup bezposrednio
zwiqzany jest z merytorycznE rcalizaqq zadania. Koszt zakupu nie moze
pzekoczye 15% warto6ci finansowej zadania.
4. W przypadku, kiedy organizacja otrzyma dotacje w wysokogci nizszej ni2 wnioskowana,
jednak nie mniej niz 80% kwoty wnioskowanej, dokonuje sie uzgodniei, kt6rych celem
jest doprecyzowanie warunk6w izakresu realizacji zadania. Wprowadzone zmiany nie
mogE obnizyd wartosci merytorycznej projektu i jego zalo2onych efekt6w w takim
przypadku, zaktualizowany harmonogram i kalkulacje przewidywanych koszt6w
realizacji zadania do wielko6ci pzyznanej dotacji nalezy przedlozy6 w ci4gu 2 dni
roboczych, w Kancelarii Urzgdu Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny, przy
ul. Parkowej I i popzez generator wniosk6w www.witkac.pl. Niedopelnienie tego
obowiqzku w Mw terminie traktowane bedzie jako rezygnacja z dotacji.
5. Rodzaje koszt6w finansowanych z dotacji:

a) wynagrodzenia z pochodnymi realizatora swiadczei
b) materialy niezbedne do rcalizacji zadania,

c)

(personelu),

inne koszty niezbedne do prawidlowej realizacji zadania okreslone szczeg6lowo
przez Oferenta w ofercie.

6. Wydatki ponoszone z dotacji muszq by6:

.
.

niezbgdne dla rcalizaqi zadania publicznego objetego konkursem,
racjonalne i efektywne oraz muszq spelnia6 wymogl efektywnego zarzEdzania
nansami (relacja naklad/rezultat),

fi

.
.
.

faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania publicznego obiQtego
konkursem,

odpowiednioudokumentowane,
zgodne z zatwierdzonym zestawieniem kosztow realizacji zadania publicznego.

7. Dopuszcza sie dokonywanie przesunied pomiedzy poszczeg6lnymi pozycjami kosztow
okreslonymiw kalkulacji przewidywanych kosztow realizacji zadania publicznego
z nastepujacymi zastrzezeniami:

a)

wszelkie przesuniecia koszt6w, przedstawionych w umowie, powyzej 10%
wymagajq pisemnejzgody Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny, na pisemny
wniosek oferenta zgloszony w.az 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 okreslonemu w umowie, to uznaje si9 go za
zgodny z umowq Medy, gdy nie nastqpilo zwigkszenie tego wydatku o wiecej niz
100/o,

c)

L

Oferent jest zobowiEzany zachowac procentowy udzial dotacji w calkowitym koszcie
zadania publicznego. Obowiqzek zachowania procentowego udziatu dotacji uwaza
sie za zachowany, je2eli procentowy udzial dotacji w calkowitym koszcie zadania
publicznego nie zwiekszy sig o wiecej ni2 0 punkt6w procentowych. Pzekroczenie
limitu, o kt6rym mowa powyzej, uwaza sie za pobranie dotacjiw nadmiernej
wysokosci.

Ptzyznana dotacja nie moze zostac wykozystana na:

a)

przedsiqwziqcia, kt6re sq dofinansowane z budzetu Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny lub jego funduszy celowych na podstawie przepis6w szczegdlnych,

b)

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

c) zakupynieruchomosci,
d) rezerwy na pokrycie przysztych strat lub zobowiqzai,
e) dzialalnosd gospodarczq podmiol6w prowadzqcych dzialaln056 pozytku
publicznego,

0

odsetki z tytutu niezaplaconych w lerminie zobowiqzai,

g)

udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

h)

dziatalno56 politycznq,

i)

pokrycie koszt6w utzymania biura podmiot6w, wykacz4qce poza zakres realizacji
zleconego zadania,

j)

nagrody, premie iinne formy pomocy zeczowej lub finansowej dla os6b
zajmujqcych sie realizacjq zadania,

k)

podatek VAT - w pzypadku podmiot6w korzystajqcych z prawa do odliczenia
podatku od towar6w i uslug z tytutu dokonanych zakup6w,

l)

zobowiqzania z tytutu zaciagnigtej po2yczki, kredytu lub wykupu papier6w
wartoeciowych oraz koszty obslugi zadluzenia,

m) koszty pokryte pzez inne podmioty (zakazlzu. podw6jnego finansowania).

L

VWsokoS6 udzieionej dotacji z budzetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wyniesie
100 % koszt6w zadania objqtego dofinansowaniem.

10. Zlo2enie oferty nie jest r6wnoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji. Nie
gwarantuje sie r6wniez przyznania dotacji w wysokosci wnioskowanej przez Oferenta.
11. Warunkiem pzekazania pzyznanej dotacjijest zawarcie stosownej umowy dotacji.
Nalezy pamiqta6, 2e wszelkie wydatki mogE byd dokonywane dopiero po zawarciu
umowy i rozpoczeciu realizacji zadania i muszq zostai zaplacone najp62niej w ostatnim
dniu realizacji zadania. Srodki z dotacji nalezy wykorzysta6 w terminie 14 dni od
zakoiczenia rcalizacji zadania, nie p62n iej jednak niz do 31 grudnia 2022|

12. W trakcie realizacji zadania publicznego wszelkie zmiany, uzupelnienia i oSwiadczenia
skladane w aviqzku z zawaftq umowq bqdq wymagaly, pod rygorem niewa2no6ci,
zawarcia w formie pisemnej aneksu do tej umowy i bqdq mogty 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 20 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022

r.

2. Qzas realizacji powinien obejmowa6: okres pzygotowania, przeprowadzenia oraz
zakoriczenia zadania (podsumowanie, ewaluacja zadania). Wszystkie dokumenty
ksiqgowe muszq zosta6 wystawione do dnia zakoficzenia zadania.
3. Oferent, kt6rego oferta zostanie wybrana w otwartym konkursie ofert oraz bQdzie
realizowad zadanie publiczne zobowiqzany jest do udostqpniania informacji publicznej
na zasadach i w trybie okre5lonym w art. 4a, 4b, 4c ustawy o dzialalnoSci po2ytku
publicznego i o wolontariacie.
4. Oferent zobowiqzany jest do zapewnienia, w ramach proponowanego zadania,
dostqpnoSci osobom ze szczeg6lnymi potzebami, zgodnie z tematykq zadania
publicznego, w zakresie okre6lonym w art.6 pkt1,2i 3 ustawy z dnia l9lipca 2019 r.
o zapewnianiu dostqpnosci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz.
1062 z p62n. zm.).
Je2eli oferent nie jest w stanie, w szczeg6lno5ci ze wzgled6w technicznych lub
prawnych, zapewni6 dostqpnoSci osobom ze szczeg6lnymi potzebami w zakresie,
o kt6rym mowa w art. 6 pkt 1,2 i 3 ustawy, podmiot jest obowiqzany zapewni6 takiej
osobie dostgp alternatywny, o kt6rym mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnianiu dostqpno6ci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami.
lnformacje na temat zapewnienia dostepnoSci w ramach proponowanego zadania
nale2y umieSci6 w czq6ci Vl oferty ,,lnne informacje".

5. Oferent zobowiqzany jest do przestrzegania zapis6w ustawy z dnia 13 maja 2016r.
o przeciwdzialaniu zagro2eniom przestepczo6ciq na tle seksualnym, a w szczeg6lno6ci
arl.21 ,,pzed nawiqzaniem z osobq stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby
do innej dzialalno6ci zwi4zanq 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".

6. Podmiot realizujEcy zadanie zobowiqzany jest do bie2qcej wsp6lpracy z O6rodkiem
Pomocy Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach.

7. Oferent zobowiqzany jest do gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych
osobowych pozyskanych w zwiqzku z realiza$q zadania, zgodnie z pzepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz
zgodnie z arl. 13 ust. 1 i 2 rozpozqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 zdnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku
z pzebuarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L1192O4.O5.2016, str.1) (RODO).
8. Na oferencie spoczywa obowiqzek spelnienia wszystkich wymog6w prawnych przy
realizaqi zadania, w tym dotyczacych ewentualnej organizacji imprez zbiorowych, jak
r6wnie2 pozyskanie wszelkich koniecznych ubezpieczeh, pozwole6, zg6d
wlaScicieliizarzqdc6w terenu. Oferent w calo6ci odpowiada za prawidlowq realizacjq
zadania bqdqcego przedmiotem oferty o dofinansowanie w ramach niniejszego
konkursu oraz prawidlowe i terminowe poniesienie zuiqzanych z nim koszt6w.

9.

Oferent zobowiqzany jest w trakcie realizacji zadania do przestrzegania wszelkich
obostrzeri sanitarnych zwiqzanych z przeciw dzialaniem rozpzestrzeniania siq choroby
COVID-1 I wywolanej wirusem SARS-CoV-2.

10. Oferent ma obowiqzek na bie2qco 6ledzi6 i respektowad umieszczane na stronach
internetowych Gl6wnego lnspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytyczne
i zalecenia dotyczqce epidemii, w tym zasady bezpiecznego postqpowania.
V. Termin skladania ofert:

1. Termin skladania ofert uplywa w dniu 7 stycznia 2022r. o godz. 14.00

2. OfertQ wraz z wymaganymi zalqcznikami nale2y sporzqdzic w generatorze wniosk6w
dostQpnym na stronie wwwwitkac.pl - tak pzygotowana oferta spelnia wymagania
Rozporzqdzenia Pzewodniczqcego Komitetu do spraw Po2ytku Publicznego z dnia 24
paZdziernika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczqcych
realizacji zadari publicznych oraz wzor6w sprawozdafi z wykonania tych zadai (Dz. U.
2018 poz.2057).
Po wypelnieniu i wyslaniu oferty w generatorze nalely jq wydrukowad, podpisa6 i zlo2yt
w Uzqdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, zgodnie z opisem w pkt 3 i 4.
3. Oferte nalezy:

.
.

sporzqdzie wiqzyku polskim,

sporzqdzid w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci.
4. Ofertq konkursowq na realizacjg zadania nale2y zlozye do Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny za poSredn ictwem :

1) Kancelarii Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowel 9, 44230 Czeruionka-Leszczyny lub,

2) operatora pocztowego

na adres: Uzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny lub,

3) za po6rednictwem ePUAP lub poczty elektronicznej na adres:
mailto:ka@czerwionka-leszczvnv.com.ol. Oferta zloiona w postaci dokumentu
elektronicznego musi by6 podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym pey pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem
potwierdzonym profi lem zaufanym ePUAP.

5.

Oferty przeslane pocztq elektronicznq, kt6re nie spelniajq warunk6w ujgtych w pkt. 4.3
nie bqdq rozpatrywane.

6.

O zachowaniu terminu decyduje data wplywu do Urzqdu Gminy i Miasta CzenarionkaLeszczyny.

7.

Dodatkowo wymaga sig, aby:
a) w czqSci lll.4 oferty - ,,Plan i harmonogram dzialai na rok 2022" zwieral:

.
.
.
.

naa ty dzialari (nie powinny by6 to2same z nazwami koszt6w administracyjnych
zadania publicznego),
opis dziala6,

wskazanie grupy docelowej, je6li to mo2liwe (w przypadku braku mo2liwo6ci
okre6lenia grupy docelowej, nalezy poda6 takq informacjg tj. wpisai,,brak grupy
docelowej"),
planowany termin realizacji (data rozpoczgcia i zakoiczenia poszczeg6lnych
dzialafi),

.

w przypadku oferty wsp6lnej ptzy nazwie dzialania nalezy podac nazwq oferenta
realizujqcego dane dzialania.

W przypadku planowania zlecenia czq6ci zadania publicznego innemu podmiotowi,
oferent uwzglgdnia takq informacjq w skladanej ofercie w czg6ci lll.4 -,,Plan
i harmonogram dzialai na rck 2022" w kolumnie ,,Zakres dzialania realizowany
przez podmiot nie bgdqcy stronq umowy". Uzasadnienie pzyczyny zlecania innemu
podmiotowi, oferent opisuje w czg6ci lll.4 oferty w kolumnie ,,Opis".
Ocena zasadno5ci zlecania czq6ci zadania publicznego innemu podmiotowi bgdzie
nale2ala do komisji konkursowej.

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

b)

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

.

co bQdzie bezpo6rednim efektem (materialne ,,produkty" lub,,uslugi"
zrealizowane na rzecz uczestnik6w zadania publicznego) realizacji zadania
publicznego?

o

jaka zmiana spoleczna zostanie osiqgniqta poptzez realizaqq zadania
publicznego?

.

czy przewidywane jest wykozystanie rezultat6w osiqgnigtych w trakcie
realizacji zadania publicznego w dalszych dzialaniach organizacji (trwalo6i
rezultat6w zadania publicznego)?

Dodatkowo w czq6ci lll pkt. 5 oferty zaleca siq zdiagnozowanie mo2liwego ryzyka,
kl6re z przyczyn niezale2nych od oferenta, mo2e utrudnid osiqgniqcie
zadeklarowanych rezultat6q np. zmiana miejsca i terminu przeprowadzenia
projektu, zle warunki atmosferyczne, epidemia wirusa, itp.

c)

w czq6ci lll.6 oferty podac dodatkowe informacje dotyczqce rezultat6w realizaqi
zadania publicznego;

d)

w czq6ci V.A iV.B oferty - ,,Kalkulacja przewidywanych koszt6w realizacji zadania
publicznego" wpisa6 dane dotyczqce 2022 roku.
Je2eli w czq6ci V.A oferty ,,Zestawienie koszt6w realizacji zadania" wystepuje koszt,
kt6ry zostal wskazany w czqSci lll.7 ogloszenia konkursowego ,,Przyznana dotacja
nie moze by6 wykorzystana na [...]", nale2y opisad w czqSci Vl oferty ,,lnne
informacje" z jakich Srodk6w zostanie pokryty ten koszt. w przypadku braku podania
zqdanej informacji, oferta zostanie odzucona z powod6w merytorycznych;

e)

f)
g)

wklad 'zeczory, kt6ry bqdzie wykorzystywany do realizacji zadania publicznego,
wpisa6 w czq6ci lV.2 oferty - bez jego wyceny.
Oferent w czqSci lV2 oferty powinien podai r6wnie2 wszystkie niezbgdne dane
os6b realizujqcych zadanie, tj. informacje tylko na temat ich kwalifikacji, bez
podawania danych osobowych.
W sytuacji, gdy oferent realizaqi zadania publicznego zaangazuje w postaci
Swiadczenia pracy wolontariuszy/ pracy spolecznej czlonk6w organizacji nie ujmuje
w kosztach zadania wyceny ich pracy (zadanie ma formq powiezenia),

- ,,Podzial koszt6w realizacji zadania pomiqdzy oferent6w"
jedynie
w przypadku skladania oferty wsp6lnej.
wypelnii
8. Wszystkie pozycje formularza oferty muszq zosta6 wypelnione. w przypadku, gdy dana
czg56 VC oferty

pozyqa oferty nie odnosi sie do oferenta lub zadania publicznego, nale2y wpisa6 np.
,,nie dotyczy".
9. Wszelkie informacje dotyczqce:

o

zakresu dzialan oraz dotyczqce wskazania uczestnik6w w ramach realizacji zadania
mo2na uzyskad w OSrodku Pomocy Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach, tel.
32 723 16 71 ,

.

procedury konkursowej mo2na uzyska6 w Uzgdzie Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny - V[dzial Spraw Spolecznych, ul. 3 Maja 19, tel.32 43 12 251.

VI. Tryb i kryteria oceny ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
1. Wyb6r ofert nastqpi w terminie do 17 stycznia 2022r.

2. Oceny ofert, na podstawie pzedstawionej dokumentacji dokona komisja konkursowa,
kt6rej sklad ustala Burmistz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w drodze
zazqdzenia.
3. Komisja ocenia oferty w nastqpujqcy spos6b:
3.1 Ocena formalna:

a)

oferta - sp6jno56 wersji z generatora i papierowej (suma kontrolna) - brak
mo2liwo6ci uzupelnienia/korek$. Niesp6jno66 obu wersji oferty powoduje jej
odzucenie z pzyczyn formalnych,

b)

podpis ofefi przez osobe/osoby upowa2nione do skladania o6wiadczefi 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 informacjq w generatorze oraz telefonicznie.

Karta oceny formalnej stanowi Wz6r Nr 1 do niniejszego ogloszenia.

3.2 Ocena Merytoryczna:
a) oferty, kt6re przeszly oceng formalnq pzechodzq do oceny merytorycznej,
b) przy ocenie ofert pod wzglqdem merytorycznym komisja bierze pod uwagq
nastgpujqce kryteria:

.

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

o

kryteria oceny punktowej,

c) oferta, kt6ra uzyska pozytywnq ocenQ 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 bierze pod uwagq:

.

merytorycznq warto66 projektu:

-

dokladnoSc oraz przqzysto6c opisu zadania, atrakcyjnoS6, r6znorodno6e
i innowacyjnoS6 zaproponowanych dzialaf - 6 pkt,

-

spos6b i precyzyjno6d okre6lenia rezultat6w (wskazanie poziomu, miezalno6ci
i sposobu ich monitorowania) - 6 pkt,
mo2liwo56 realiza$i zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasob6w
zeczowych (baza lokalowa, sprzet, materialy), kadrowych (adekwatnoSc
kwalifikacji kadry do rodzaju zadania) - 4 pkt,

.

.

do6wiadczenie oferenta w realizacji zadafi o podobnym charakterze i zasiqgu,
w tym jako56 realizaQi projekt6w (czy projekty zostaly prawidlowo zrealizowane
irozliczone)-3 pkt,

bud2et projektu:

-

prawidlowoS6 i przejrzysto66 bud2etu - wlaSciwe pogrupowanie koszt6w,
celowoSd koszt6w w relacji do zakresu rzeczowego zadania - 4 pkt,

-

adekwatno6i proponowanych koszt6w do planowanych dzialai, zasadno66
przyjgtych stawek jednostkowych, odniesienie koszt6w do planowanych
rezultat6w, relacja koszt6w administracyjnych do merytorycznych - 5 pkt,

kryteria dodatkowe:

-

zaangazowan ie partner6w w realizacjg projektu (oferta wsp6lna,
umowa/porozumienie partnerskie, Iist intencyjny/dekl araqa, w przypadku
nieformalnej wsp6lpracy - pisemne potwierdzenie/oSwiadczenie) - 1 pkt,

-

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

Karta oceny merytorycznej stanowi Wz6r Nr 2 do niniejszego ogloszenia.

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

5. Rekomendacjq do podpisania umowy otrzymajq projekty, kt6rych Srednia ocena
aMmetyczna wyniesie co najmniej 16 punkt6w.
6. Ocena Komisji wraz z propozycjq wysoko6ci dotacji pzekazywana jest Burmistrzowi
Gminy i Miasta Czerwionki-Leszczyn, kt6ry podejmuje ostatecznq decyzjq w tej
sprawie.

7. Burmistz oglasza wyniki otwartego konkursu ofert w spos6b okre6lony w art. 15 ust. 2h
i 2j ustawy o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie.

8. Rozstrzygniqcie konkursu nie jest decyzjq administracyjnq i nie podlega zaskarzeniu.
9. Wyniki konkursu zostanq ogloszone niezwlocznie po wyborze ofert, poprzez publikacjg
w Biuletynie lnformacji Publicznej Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
w zakladce: http:i/www.bip.czerwionkaleszczvnv.pl/informacie uzedu/dotacie na zadania publiczne.html, na tablicy
ogloszeh Urzqdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, ul. Parkowa g oraz na
stronie internetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
10. Konkurs zostanie uniewa2niony, je2eli nie zostanie zlozona 2adna oferta lub gdy
zadna ze zlo2onych ofert nie spelni wymog6w zawartych w niniejszym ogloszeniu
o otwartym konkursie ofert.

Vll. lnformacja o zrealizowanym przy udziale podmiot6w niepublicznych w roku
bie2qcym i w roku poprzednim:
Rok 2020:

.
.

zadaniu pn. ,,Zapewnienie schronienia dla bezdomnych w noclegowni": 0,00 zl;
zadaniach w zakresie polityki spolecznej i przeciwdzialania wykluczeniu
spolecznemu: 580 400,00 zl.

Rok 2021

.

:

zadaniu pn. ,,Zapewnienie schronienia dla os6b bezdomnych w noclegowni w 2021
roku": 0,00 zl;

zadaniach w zakresie polityki spolecznej i przeciwdzialania wykluczeniu
spolecznemu: 615 000,00 zl.
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Wzor Nr

1

KARTA OCENY FORMALNEJ

Konkurs na powierzenie realizaqi zadania publicznego:
o Otwarty konkurs ofert na realizaciq zadania publicznego pn.: ,,Zapewnienie
schronienia dla os6b bezdomnych w noclegowniw 2022 roku"

Nazwa organizacji:
Obszar:

DokumenUzagadnienie

Spelnia
kryterium

TAKNIE

,
L'

Dopuszczalne
uzupelnienie

Podpis oferty pzez osobq/osoby upowaZnione
do skladania o6wiadczeri woliw imieniu oferenta

2 DNI

TAKNIE

B
Gmil

Czerwi
Wi

A

A$ $",.

Czas na
uzupelnienie

Wz6r Nr 2
KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

Konkurs na powierzenie realizacil zadania publicznego:
o Otwarty konkurs ofert na realizacjg zadania publicznego pn.: ,,Zapewnienie
schronienia dla os6b bezdomnych w noclegowniw 2022 roku"
Ocena merytoryczna - kryteria dopuszczajqce
do oceny punktowei
Zgodno6d projektu z ogloszeniem konkursowym

Moiliwa ocena

Przyznana
ocena

TAI(N!E

Uzasadnienie - w przypadku przyznania oceny
neoatvwnei

Ocena punktowa
Merytoryczna wartoS6 proiektu
1.

2.

3.

4.

Doklad n oS c oraz p rzej rzysto66 op isu zadania, atra kcyj n o56,
r62no rod noS6 i i n nowacvi no56 zaproponowa nych dzialafi
Sposob i precyzyjnoSd okre6lenia rezultat6w (wskazanie
poziomu, mierzalnoSci i sposobu ich monitorowania)

MozliwoSd realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie
zasob6w kadrowych (adekwatnoSc kwalifikacji kadry
do rodzaju zadania), zasob6w rzeczowych (baza lokalowa,
sorzet. materiafu)
Do6wiadczenie oferenta w realizacji zadafi o podobnym
charakterze i zasiggu, w tym jako56 realizaqi projektow (czy
proiektv zostalv prawidlowo zrealizowane i rozliczone)

6
6

4

3

Budiet proiektu
1.

2.

Prawidlowo66 i przejrzystoS6 bud2etu - wla6ciwe pogrupowanie
koszt6w, celowoS6 koszt6w w relacji do zakresu rzeczowego
zadania
Adekwatno66 proponowanych koszt6w do planowanych
dzialafi , zasad noS6 pzyjqtych stawek jed nostkovvych,
odniesienie koszt6w do planowanych rezultat6w, relacja
kosztow administracyinych do merytorycznych

4

5

Krvteria dodatkowe

1.

Zaangalowanie partner6w w realizacjq projektu (oferta
wspol na, u mowa/porozu m ien ie partnerskie, I ist
intencyjny/deklaracja, w przypadku nieformalnej wsp6lpracy pisem ne potwierdzen ie/o6wiadczen ie)

1

2.

Oferent nie posiada zalegloSci finansowych wobec Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny z tytulu wcze6niej udzielonych
dotacii

1
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