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Zarzqdzenie
85122
Bu rm istrza G mi ny i M iasta Czerwion ka-Leszczyny
z dnia 8 marca 2022 roku

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjq zadania publicznego
pn. ,,Organizacja przedsiqwziq6 majqcych na celu pomoc rodzinom najuboiszym
z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (FEAD 2022)"
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(t.j. Dz.U. 2021 poz. 13722po2n. zm.), art. 25 ust. 1,4 i 5 ustawy zdnia 12marca2004r.
o pomocy spolecznej (t.j. Dz.U. 2O21 poz.2268zp62n. zm.), art. 11 ust. 1 pkt2 iust.2
oaz ad.. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U.2020 poz. 1057 z p62n. zm.), ad..221 ust. 1 ustawy zdnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz.305zp62n. zm.), w atiqzku
z Uchwalq Nr XL/430/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 26 listopada 2021 r.
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi
dzialalnoSc pozytku publicznego na 2022 rok,

zarzqdzam, co nastqpuje

:

sl
1

. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjq pzez otganizacje 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 pn. ,,Organizacja przedsiqwziqd majqcych na celu pomoc rodzinom
najubo2szym z terenu gminy, skierowanych przez OSrodek Pomocy Spolecznej
w Czerwionce-Leszczynach w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Zywno6ciowa
2O1 4-2020 wsp6lfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebujecym w Podprogramie 2021 (FEAD) w 2022 roku".

2.

Ogloszenie o konkursie stanowi Zalqcznik do niniejszego Zazqdzenia.
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Zalqcznik
do Zazqdzenia Nr 85122
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 8 marca2022 r.
OGLOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

zadanie w zakresie polityki spolecznej i przeciwdzialania wykluczeniu spolecznemu

l. Rodzaj zadaniat
1. Na podstawie arl.25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej
(t.j. Dz.U. 2021 po2.2268 zp62n. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy zdnia24
kwietnia 2003 r. o dzialalnosci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020
poz. 1057 z po2n. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.
Dz.tJ. 2021 poz. 305 z p62n. zm.) or az w zwiqzku z Uchwalq Nr XL/430/2 1 Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 26 listopada 2021 r.w sprawie uchwalenia
Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z organizacjami pozarzqdovtym i oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnoSd
pozytku publicznego na 2O22 rok, Burmistz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
oglasza otwarty konkurs ofert, dla organizacji pozarzqdowych i innych podmiot6w

r.

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoSci pozytku publicznego
io wolontariacie, na powiezenie realizacji zadania publicznego pn.: ,,Organizacja
przedsiqwziq6 majqcych na celu pomoc rodzinom najuboiszym z terenu Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny (FEAD 20221".
2. Zakr es pzed

m

iotowy rea lizowa nego zadania'.

2.1 Cel zadania'.
Celem zadania jest dystrybucja zywnosci dla najubo2szych mieszkaric6w z terenu Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zorganizowanym punkcie wydawczym.
2.2 Miejsce realizaqi zadania'.
Zadanie powinno by6 realizowane w lokalu znajdujqcym sig na terenie wojew6dztwa
SQskiego, polozonym w takim miejscu, aby byl zapewniony bezpoSredni dojazd z O6rodka
Pomocy Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach do miejsca, w kt6rym bqdzie wydawana
2ywno6c na tzecz mieszkaric6w Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
2.3 Adresaci zadania'.

Mieszkaricy z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny skierowani przez O6rodek
Pomocy Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach.

2.4 Zakres zadania:
Podmiot realizujqcy zadanie jest zobowiqzany do:

.
o

niepobierania oplat od adresat6w zadaniai

bie2qcej wsp6lpracy z Osrodkiem Pomocy Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach
w zakresie rekrutacji uczestnik6w projektu.
2.4.1 Zakes Swiadczonych uslug:
Przedmiotem zadania jest zorganizowanie punktu wydawczego dzialaiqcego
minimum 2 razy w tygodniu przez 6 godzin dziennie.
Szacunkowa liczba os5b kwalifikuiqca siq do objqcia pomocq iywno6ciowq wynosi
1000 os6b (tj. okolo 400 rodzin).

.

Oferent zobowiqzany jest do:
dysponowania odpowiednim obiektem spelniajqcym wymogiw zakresie
bezpieczeistwa,

a)
b)

Swiadczenia uslug minimum 2 razy w tygodniu przez 6 godzin dziennie,

c)

realizowania zadania zgodnie z Vwtycznymi lnstytucji Zarzqdzajqcej dla lnstytucji
Posredniczqcej i beneficjent6w dotyczqcymi dzialai realizowanych w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Zywnoiciowa 2014-2020 wsp6lfi nansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potzebujqcym w Podprogramie
202't.

2.4.2 Podmioty iealizujqce zadania powinny:
1

) Zaplanowa' dzialaniai

2) Wykazac rezultaty realizacji zadania (produkty, uslugi i planowane zmiany spoteczne),
3) Osiegnq6 rezultaty poprzez podejmowanie poszczeg6lnych zalozonych dzialai;

4) Rozliczyd zadanie.
2.5 Oczekiwane rezultaty realizacji zadania:

.

Liczba os6b skierowanych przez Osrodek Pomocy Spolecznejw CzerwionceLeszczynach objeta pomocq 2ywnosciowe (rezultat uznaje sie za osiqgniQty przy
wska2niku 80%).

Oferent moze pzedstawi6 w ofercie dodatkowo inne niz wskazany l'{yaq rczultal, ptzy
c.zym zobowiqzany jest do wskazania sposobu ich osiEgniecia i monitorowania.

ll. Wysoko66 Srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacie zadania:
Kwota przeznaczona na realizacje powierzonego w ramach ogloszonego otwartego
konkursu ofert zadania wynosi: 15 000,00 zl.
Podana wysokos6 dotacjijest wartoscie szacunkowq. Rzeczywista wysokosc dotacji
bedzie wynikala z faktycznie zrealizowanych uslug na rzecz os6b, ktdrym zostala
pzyznana pomoc w tej formie w drodze decyzji administracyjnej oraz bedzie wynikala
z uzasadnionych wydatk6w poniesionychw v iEzku z zapewnieniem gotowosci do
udzielenia pomocy osobom w liczbie okre6lonej w punkcie 2.4.'1, jednak nie wi?cej ni2
'15 000,00 zl.

lll. Zasady przyznawania dotacji:
1. Dotacja z budzetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny moae zoslae pzyznana
organizacji pozatzqdowej 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.22020 t. poz. 1057 z p62n zm ), jezeli pzedmiot orerty zlo2onej do konkursu jest
zgodny z jejljego celami statutowymi.

2. Zlecenie rcalizacjizadai publicznych bgdzie mialo forme powierzenia wykonania tych
zadai wrcz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.
3. Rodzaje koszt6w finansowanych z dotacji.
a) W ramach dotacji mozliwe jest sfinansowanie koszt6w administracyjnych
w wysoko6ci do 10% udzielonej dotacji,
b) W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach m02liwe jest sfinansowanie koszt6w
zakupu spzgtu komputerowego i audiowizualnego, jezeli ich zakup bezposrednio
zwiqzany jest z merylorycznq rcalizaclq zadania. Koszt zakupu nie moze

Wzektoczye 15% warto6ci finansowej zadania.
4. W przypadku, kiedy organizaqa otrzyma dotacjq w wysokoSci ni2szej ni2 wnioskowana,
jednak nie mniej niz 80% kwoty wnioskowanej, dokonuje sie uzgodniei, kt6rych celem
jest doprecyzowanie warunk6w i zakresu realizaqi zadania. Wprowadzone zmiany nie
mogq obni2y6 warto6ci merytorycznej projektu i jego zalo2onych efekt6w. w takim
pzypadku, zaktualizowany harmonogram i kalku lacjq pzewidywanych koszt6w
realizacji zadania do wielko6ci pzyznanel dotacji naleZy pzedloZye, w ciqgu 2 dni
roboczych, w Kancelarii Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ptzy
ul. Parkowej 9 i poprzez generator wniosk6w www.witkac.pl. Niedopelnienie tego
obowiazku w w/w terminie traktowane bqdzie jako rezygnaila z dotacji.

5. Rodzaje koszt6w finansowanych z dotacji:

a) wynagrodzenia z pochodnymi realizatora Swiadczefi (personelu),
b) materiaty niezbqdne do realizacji zadania,

c)

inne koszty niezbgdne do prawidlowej realizacji zadania okre6lone szczeg6lowo
przez Oferenta w ofercie.

6. Wydatki ponoszone z dotacji muszq byc:

.
.
o
.
.
7

niezbgdne dla realizacji zadania publicznego obiqtego konkursem,
racjonalne i efektywne oraz musze spelnia6 wymogi efektywnego zarzqdzania
finansami (relacja naklad/rezultat),

faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania publicznego objqtego
konkursem,
odpowiednioudokumentowane,
zgodne z zalluierdzonym zestawieniem koszt6w realizacji zadania publicznego.

. Dopuszcza sig dokonywanie przesuniqd pomiqdzy poszczeg6lnymi pozycjami koszt6w
okreSlonymi w kalkulacji pzewidywanych koszt6w realizaqi zadania publicznego
z nastqpujqcymi zastrze2eniami:

a)

b)

wszelkie przesuniqcia koszt6w, przedstawionych w umowie, powy2q 10oh
wymagajq pisemnej zgody Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, na pisemny
wniosek oferenta zgloszony wraz z uzasadn ien iem. Zmiany powy2sze mogq byc
dokonywane tylko w uzasadnionych pzypadkach,
je2eli dany wydatek wykazany w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego
nie jest r6wny odpowiedniemu kosztowi okreSlonemu w umowie, to uznaje siq go za
zgodny z umowe Medy, gdy nie nastqpilo zwiqkszenie tego wydatku o wiqcej ni2
10o/o,

c)

Oferent jest zobowiqzany zachowac 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 sig o wigcej ni2 0 punkt6w procentowych. Przekroczenie
limitu, o kt6rym mowa powy2ej, uwa2a siq za pobranie dotacji w nadmiernej
wysokoSci.

8. Przyznana dotacja nie mo2e zosta6 wykorzystana na:
a) pzedsigwziqcia, kt6re sq dofinansowane z bud2etu Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny lub jego funduszy celowych na podstawie przepis6w szczeg6lnych,
b) sfinansowanie lub dofinansowanie koszt6w, kt6re podmiot poniosl na realizacjq
zadania poza terminem umowy o udzielenie dotacji,

c) zakupynieruchomosci,
d) rezerwy na pokrycie pzysztych strat lub zobowiqzafi,
e) dzialalno66 gospodarczq podmiot6w prowadzqcych dzialalno56 pozytku
publicznego,

f)

odsetki z tytulu niezaplaconych w terminie zobowiqzah,

g) udzielanie pomocy finansowej
h) dzialalno6cpolitycznq,

i)
j)

osobom tizycznym lub prawnym,

pokrycie koszt6w utrzymania biura podmiot6w, wykraczajqce poza zakres realizaqi
zleconego zadania,
nagrody, premie i inne formy pomocy zeczowe! lub finansowej dla os6b
zajmujqcych siq realizacjq zadania,

k)

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

l)

zobowiqzania z tytulu zaciqgnigtej pozyczki, kredytu lub wykupu papier6w
wartoSciowych oraz koszty obslugi zadlu2enia,

m) koszty pokryte pzez inne podmioty (zakaz Vw. podw6jnego finansowania).
9. \A[soko56 udzielonej dotacji z bud2etu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wyniesie
100 % koszt6w zadania objqtego dofinansowaniem.
'10. Zlo2enie oferty nie jest rownoznaczne z zapewnieniem pzyznania dotacji. Nie

gwarantuje siq r6wnie2 przyznania dotacji w wysokoSci wnioskowanq przez Oferenta.
1

1. Warunkiem przekazania pzyznanej dotacji jest zawarcie stosownej umowy dotacji.
Nale2y pamiqtad, 2e wszelkie wydatki mogq byc dokonywane dopiero po zawarciu
umowy i rozpoczqciu rcalizacji zadania i muszq zostad zaplacone najp62niej w ostatnim
dniu realizacji zadania. Srodki z dotacji naleZy wykozysta6 w terminie 14 dni od
zakoficzenia realizacji zadania, nie p62niej jednak niz do 31 grudnia 2022r.

12. W trakcie realizacji zadania publicznego wszelkie zmiany, uzupelnienia i o6wiadczenia
skladane w zwiqzku z zawaiq umowq bqdq wymagaty, pod rygorem niewa2no6ci,
zawarcia w formie pisemnej aneksu do tej umowy i bgdq mogly byc dokonywane
w zakresie niewplywajqcym na zmianq kryteri6w wyboru oferty oferenta.
lV. Termin i
1

warunki realizacji zadania:

. Zadanie mo2e byc realizowane w terminie od 11 kwietnia 2022 r. do 3'l grudnia 2022

r.

2. Czas realizacji powinien obejmowac: okres pzygotowania, pzeprowadzenia oraz
zakoficzenia zadania (podsumowanie, ewaluacja zadania). Wszystkie dokumenty
ksiqgowe muszq zostad wystawione do dnia zakohczenia zadania.
3. Oferent, ktorego oferta zostanie wybrana w otwartym konkursie ofert oraz bqdzie
realizowac zadanie publiczne zobowiqzany jest do udostepniania informacji publicznej
na zasadach i w trybie okre6lonym w art. 4a, 4b, 4c ustawy o dzialalno6ci po2ytku
publicznego i o wolontariacie.
4. Oferent zobowiqzany jest do zapewnienia, w ramach proponowanego zadania,
dostqpno6ci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami, zgodnie z tematykq zadania
publicznego, w zakresie okre6lonym w art. 6 pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnianiu dostqpno6ci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz.
1062 zpoZn. zm.).
Je2eli oferent nie jest w stanie, w szczeg6lno6ci ze wzglgd6w technicznych lub

prawnych, zapewnid dostepnoSci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami w zakresie,
o ktorym mowa w art. 6 pkt 1,2 i 3 ustawy, podmiot jest obowiqzany zapewnic takiej
osobie dostqp 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 dostgpnoSci w ramach proponowanego zadania
nale2y umie6ci6 w czqSci Vl oferty ,,lnne informacje".
5. Oferent zobowiqzany jest do przestzegania zapis6w ustawy z dnia 1 3 maja 2016r.
o pzeciwdzialaniu zagro2eniom przestepczoSciq na tle seksualnym, a w szczeg6lnoSci
art.21 ,,przed nawiqzaniem z osobq stosunku pracy lub pzed dopuszczeniem osoby
do innej dzialalno5ci 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 dostgpem ograniczonym".
6. Podmiot realizujqcy zadanie zobowiqzany jest do bie2qcej wsp6lpracy z O6rodkiem
Pomocy Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach.
7. Oferent bgdzie przetwarzal dane osobowe otrzymane z O6rodka Pomocy Spolecznej
w Czerwionce-Leszczynach jako administratora danych dotyczqcych os6b, na rzecz
kt6rych Swiadczone bqdq uslugi, wylqcznie w celu rcalizaqi zadania. w zwiqzku
z powy2szym OSrodek Pomocy Spolecznej z realizatorem zadania podpisze umowq
powierzenia danych osobowych.
8. Oferent zobowiqzany jest do gromadzenia, pzechowyrvania i przetwarzania danych
osobowych pozyskanych w zwiqzku z realizailq zadania, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 mala 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz
zgodnie zai. 13 ust. 1 i2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 zdnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku
z pzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L119 204.O5.2016, str.1) (RODO).

9. Na oferencie spoczywa obowiqzek spelnienia wszystkich wymog6w prawnych przy
realizacji zadania, w tym dotyczqcych ewentualnej organizacji imprez zbiorowych, jak
r6wnie2 pozyskanie wszelkich koniecznych ubezpieczeri, pozwolei, zg6d
wla6cicieli/zarzqdc6w terenu. Oferent w caloSci odpowiada za prawidlowq realizaqq
zadania bqdqcego przedmiotem oferty o dofinansowanie w ramach niniejszego
konkursu oraz prawidlowe i terminowe poniesienie zrttiqzanych z nim koszt6w.
1

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

11. Oferent ma obowiqzek na bie2aco Sledzic i respektowa6 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 u ptywa w dniu 31 marca 2022r. o godz. 15:30

2. Oferte wtaz zwymaganymi zalqcznikami nalezy sporzqdzi6 w generatorze wniosk6w
dostqpnym na stronie wwwwitkac.pl - tak przygotowana oferta spelnia wymagania
Rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitetu do spraw Po2ytku Publicznego z dnia 24
pa2dziernika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczqcych
realizacji zadari publicznych oraz wzor6w sprawozdai z wykonania tych zadai (Dz. U.
2018 poz.2057).

Po wypelnieniu iwyslaniu oferty w generatorze nalezy jq wydrukowa6, podpisac i zloZyt'
w Urzgdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, zgodnie z opisem w pkt 3 i 4.

3. Oferte nale2y:

.
.

sporzEdzic w iqzyku polskim,
sporzEdzi6 w formie pisemnej pod rygorem niewa2noSci.
4. Ofertq konkursowq na realizacjq zadania nale2y zloLyt, do Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Le szczyny za po6rednictwem :

1) Kancelarii Urzqdu Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowq 9,44230 Czerwionka-Leszczyny lub,

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

3) za poSrednictwem ePUAP lub poczty elektronicznej

na adres:
mailto:ka@czenilrionka-leszczvnv.com.ol. Oferta zloiona w postaci dokumentu
elektronicznego musi by6 podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy 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 Uzgdu Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny.

7.

Dodatkowo wymaga siq, aby:
a) w czq6ci lll.4 oferty -,,Plan i harmonogram dzialai na rok 2022" zwierul'.

.

nazry dzialai (nie powinny by6 to2same z nazuami koszt6w adminishacyjnych
zadania publicznego),

.
.
.
.

opis dziala6,
wskazanie grupy docelowej, jeSli to mo2liwe (w przypadku braku mo2liwoSci
okreSlenia grupy docelowej, nalezy podac takq informacjq tj wpisac ,,brak grupy
docelowej"),
planowany termin realizacji (data rozpoczgcia i zakoiczenia poszczeg6lnych
dzialafi),

w przypadku oferty wspolnej pzy nazwie dzialania nale2y podad nazwg oferenta
realizujqcego dane dzialania.

W przypadku planowania zlecenia czg6ci zadania publicznego innemu podmiotowi,
oferent uwzglqdnia takq informacjq w skladanej ofercie w czqSci lll.4 -,,Plan
i harmonogram dzialafi na rck 2022" w kolumnie ,,Zakres dzialania realizowany
przez podmiot nie bqdqcy stronq umowy". Uzasadnienie Wzyczyny zlecania innemu
podmiotowi, oferent opisuje w czq6ci lll.4 oferty w kolumnie ,,Opis".
Ocena zasadno6ci zlecania czgSci zadania publicznego innemu podmiotowi bqdzie
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 czqSc 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 poptzez realizaqq zadania
publicznego?

.

czy przewidywane jest wykozystanie rezultat6w osiqgniqtych w hakcie
realizaqi zadania publicznego w dalszych dzialaniach organizacji (trwalo56
rezultat6w zadania publicznego)?

Dodatkowo w cze6ci lll pkt. 5 oferty zaleca sie zdiagnozowanie mozliwego ryzyka,
kt6re z przyczyn niezale2nych od oferenta, mo2e utrudni6 osiqgniqcie
zadeklarowanych rezultat6q np. zmiana miejsca i terminu przeprowadzenia
projektu, zle warunki atmosferyczne, epidemia wirusa, itp.

c)

w czgSci lll.6 oferty podae dodatkowe informacje dotyczqce rezultat6w realizacji
zadania publicznego;

d)

w czq6ci V.A i V.B oferty - ,,Kalkulacja przewid)^/vanych koszt6w realizacji zadania
publicznego" wpisa6 dane dotyczqce 2022 roku.
Je2eli w cze6ci VA oferty ,,Zestawienie koszt6w realizacji zadania" wystQpuje koszt,
kt6ry zostal wskazany w czqSci lll.7 ogloszenia konkursowego ,,Pzyznana dotacja
nie moze by6 wykozystana na [...]", nalezy opisac w czgSci Vl oferty,,lnne
informacje" z jakich Srodk6w zostanie pokMy ten koszt. w pzypadku braku podania
lqdanej informacji, oferta zostanie odzucona z powod6w merytorycznych;

e)

wklad zeczory, kt6ry bqdzie wykorzystywany do realizacji zadania publicznego,
wpisac w czqSci lV.2 oferty - bez jego wyceny.
Oferent w czgSci lV2 oferty powinien poda6 r6wniez wszystkie niezbqdne dane
os6b realizujqcych zadanie, tj. informacje tylko na temat ich kwalifikacji, bez
podawania danych osobowych.

f)

W sytuacji, gdy oferent realizacji zadania publicznego zaangaiuje w postaci
Swiadczenia pracy wolontariuszy/ pracy spolecznej czlonk6w organizacji nie ujmuje
w kosztach zadania wyceny ich pracy (zadanie ma formq powiezenia),

g)

cz95d V.C oferty - ,,Podzial koszt6w realizacji zadania pomiqdzy oferent6w"
wypelni6 jedynie w pzypadku skladania oferty wsp6lnej.

8. Wszystkie pozycje formularza oferty muszq zosta6 wypelnione. w przypadku, gdy dana
pozy$a oferty nie odnosi siq do oferenta lub zadania publicznego, nale2y wpisa6 np.
,,nie dotyczy".

9. Wszelkie informacje dotyczqce:

.
.

zakresu dzialafi oraz dotyczqce wskazania uczestnik6w w ramach realizaqi zadania
moZna uzyska6w O6rodku Pomocy Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach, tel.
32 723 16 71,
procedury konkursowej mo2na uzyska6 w Urzgdzie Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny - \A&dzial Spraw Spolecznych, ul. 3 Maja 19, lel. 32 43 12 251 .

Vl. Tryb i kryteria oceny ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
1

. Wyb6r ofert nastqpi w terminie do 7 kwielnia 2022r.

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

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

a)

oferta - sp6jnoSc wersji z generatora i papierowej (suma kontrolna) - brak
mozliwosci uzupelnienia/korekty. Niesp6jnos6 obu wersji oferty powoduje jej
odrzucenie z pzyczyn formalnych,

b)

podpis oferty przez osobQ/osoby upowaznione do skladania o6wiadczefi woli
w imieniu oferenta. Dopuszcza sie uzupelnienie brak6w formalnych w ofertach
w terminie do dw6ch dni od dnia wezwania do uzupelnienia tych brak6w.
Wezwanie nastepuje poptzez informacjq w generatorze oraz telefonicznie.

Karta oceny formalnej stanowi Wz6r Nr 1 do niniejszego ogloszenia.
3.2 Ocena Merytoryczna:
a) oferty, kt6re pzeszly ocenQ formalnq przechodzq do oceny merytorycznej,
b) pzy ocenie ofert pod wzglqdem merytorycznym komisja bierze pod uwagq
nastqpujqce kryteria:

.
.

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, ktora nie uzyska pozytywnej oceny w kryterium dopuszczajqcym zostanie
odzucona (ocena NIE),
e) w kryteriach oceny punktowej komisja bierze pod uwagg:

.

merytorycznq wartosc projektu:

-

doklad no56 or az przqzy slo56 opisu zadania, atra kcyj no56, r62no rod no56
i innowacyjnoS6 zaproponowanych dzialai - 6 pkt,

-

spos6b i precyzyjno66 okreSlenia rezultat6w (wskazanie poziomu, mierzalno6ci
i sposobu ich monitorowania) - 6 pkt,

-

mo2liwo56 realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasob6w
rzeczowych (baza lokalowa, spzgt, materialy), kadrowych (adekwatno6c
kwalifikacji kadry do rodzaju zadania) - 4 pkt,

-

doSwiadczenie oferenta w realizacji zadah o podobnym charakterze i zasiggu,
w tym jakoSc rcalizac4i projekt6w (czy projekty zostaly prawidlowo zrealizowane

irozliczone)-3pkt,

.

.

bud2et projektu:

-

prawidlowo66 i pzejrzystoSc bud2etu - wlaSciwe pogrupowanie koszt6w,
celowo66 koszt6w w relacji do zakresu zeczowego zadania - 4 pkt,

-

adekwatno66 proponowanych koszt6w do planowanych dzialah, zasadnoS6
przyjgtych stawek jednostkowych, odniesienie koszt6w do planowanych
rezultat6w, relacja koszt6w administracyjnych do merytorycznych - 5 pkt,

kMeria dodatkowe:

-

zaangazowanie partnerow w realizacjq projektu (oferta wspolna,
umowa/porozumienie partnerskie, list intencyjny/deklaracja, 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 przez Oferenta pzy ocenie punktowej wynosi
30.

5. Rekomendacjg do podpisania umowy otrzymajq projekty, kt6rych Srednia ocena
aMmetyczna wyniesie co najmniej 16 punkt6w.
6. Ocena Komisji wraz z propozy$q wysoko6ci dotacji przekazywana jest Burmistzowi
Gminy i Miasta Czerwionki-Leszczyn, ktory podejmuje ostatecznq decyzjg w tej
sprawie.

7. Burmistz oglasza wyniki otwartego konkursu ofert w sposob okre6lony w art. 15 ust. 2h
i 2j ustawy o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie.

8. Rozstzygnigcie konkursu nie jest decyzjq administracyjnq i nie podlega zaskar2eniu.
9. Vfniki konkursu zostanq ogloszone niezwlocznie po wyborze ofert, poprzez publikacjq
w Biuletynie lnformacji Publicznej Urzqdu Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny
w zakladce: hft pJlwww. bio.czerwionkaleszczvnv.pl/informacie uzedu/dotacie na zadania oubliczne.html, na tablicy
ogloszerl Urzgdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, ul. Parkowa 9 oraz na
stronie internetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
10. Konkurs zostanie uniewa2niony, je2eli nie zostanie zlohona 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
bieiqcym i w roku poprzednim:
Rok 2021:

o

zadaniu pn. ,,Organizacja przedsiqwzig6 majqcych na celu pomoc rodzinom
najubo2szym z terenu gminy, skierowanych przez O6rodek Pomocy Spolecznej
w Czerwionce-Leszczynach w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
ZywnoSciowa 2014-2020 wsp6tfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebujqcym (FEAD)": 0,00 zl;

.

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

Rok2022:

l.
&Iti"l.

q

.

zadaniu pn. ,,Organizacja przedsigwziq6 maiqcych na celu pomoc rodzinom
najubo2szym z terenu gminy, skierowanych przez OSrodek Pomocy Spolecznej
w Czerwionce-Leszczynach w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Zywno6ciowa 2014-2020 wsp6lfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebujqcym w Podprogramie 2021 (FEAD)w 2022 roku": 0,00 zl;

.

zadaniach w zakresie polityki spolecznej i przeciwdzialania wykluczeniu
spolecznemu: 695 386,00 zl.

Wz6r Nr

1

KARTA OCENY FORMALNEJ

Konkurs na powierzenie realizacii zadania publicznego:

.

Otwarty konkurs ofert na realizaciq zadania publicznego pn.: ,,Organizacja
przedsiqwziqC majqcych na celu pomoc rodzinom najuboiszym z terenu Gminy
i Miasta Gzerurionka-Leszczyny (FEAD 20221
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Wz6r Nr 2
KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

Konkurs na powierzenie realizaqt zadania publicznego:

.

Otwarty konkurs ofert na realizaciq zadania publicznego pn.: ,,Organizacja
przedsiqnziq6 majqcych na celu pomoc rodzinom najubo2szym z terenu Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny (FEAD 20221
Ocena merytoryczna - kryteria dopuszczajqce
do ocenv punktowei

Zgodno66 projektu z ogloszeniem konkursowym

Mo2liwa ocena

Przyznana
ocena

TAI(NIE

Uzasadnienie - w przypadku przyznania oceny
neoatvwnei

Ocena punktowa

Mervtorvczna wa rto56 proiektu
D o kla d n oS e or az przejrzy stoS6 o p is u zadania, atra kcyj n o56,
1.
r62norodno56 i in nowacyi no56 za proponowanych dzialan
Spos6b i precyzyjno66 okre6lenia rezultatow (wskazanie
2.
poziomu, mierzalnoSci i sposobu ich monitorowania)
Mozliwo6c realiza$i zadania przez oferenta, w tym posiadanie
zasob6w kadrowych (adekwatno6c kwalifikacji kadry
3.
do rodzaju zadania), zasobow rzeczorych (baza lokalowa,
sprzet. materiafu)
Do6wiadczenie oferenta w realizacji zadan o podobnym
4.
charakterze i zasiqgu, w tym jako56 realizacji projekt6w (czy
proiektv zostalv prawidlowo zrealizowane i rozliczone)
Bud2et proiektu
1.

2.

PrawidlowoS6 i przejrzystoSc bud2etu - wla6ciwe pogrupowanie
kosztow, celowoSc koszt6w w relacji do zakresu rzeczowego
zadania
AdekwatnoS6 proponowanych koszt6w do planowanych
dzialafi , zasad no56 pzyjqtych stawek jed nostkovvych,
odniesienie koszt6w do planowanych rezultat6w, relacja
koszt6w administracyinych do meMorycznych

6
6

4

3

4

5

Kryteria dodatkowe
1.

Zaangahowanie partner6w w realizacjq projektu (oferta
wsp6lna, umowa/porozumienie partnerskie, list
intencyjny/deklaracja, w przypadku nieformalnej wsp6lpracy pisemne potwierdzen ielo6wiadczen ie)

1

2.

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