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ZARZĄDZENIE NRl'29 201s

BLRMISTRZA BOGUCHWALY

,driał6 listopada 20l8 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy
Boguchwała w 2019 roku pn. 

', 
Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mogielnicy

Ępu A' B' C ''

Działając na podstawie aft' 4 ust. 1 pkt. l, ań. ll ustawy z dnia}4 kwietnia 2003 r o działalności
poż1tku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. lJ. z20l8 r, poz. 450 ze zn.), Ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (tj' Dz. U. z 20l8 r..l 508 ze zm.) oraz Uchwały Nr LVlII.788.20l8 Rady
Miejskiej w Boguohwale z dnia 30 października 20l 8 r. w sprawie uchwalenia .'Programu
współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w arl. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o poŻ}tku publicznym
i o wolontariacie na rok 2019"' Rozporządzelria Ministra Pracy i Polityk; Społecznej z dnia 9 grudnia
2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (tj. Dz' U. z 2010 r. Nr 238 poz. 1586
ze' lm') zarzadzatn co na\tępujc:

s1

l . ogłaszam otwaĄ konkurs ofert na realizację zadania publicznego Grniny Boguchwała w 20 ] 9 roku
pn. .. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mogielnicy typu A. B' C ,,

Ż. Zlecenie do realizacjizadania o którym mowa w ust' l odbędzie się poprzez powierzenie.

$2

Na realizację zadariia wymienionego w $ l ust. ] przeznacza się kwotę w wysokości 420 600'00 zł
( słownie: cZterySta dwadzieścia tysięcy sześćset złotych )

s3

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

s4

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi zespołu ds. kultury spottu i Splaw społecznych.

ss
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisarria.
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Ogloszenie

w sprawie otwańego konkursu ofcrt na realizację Zadań publicznych Gminy Boguchwała w 2019
roku pn.,, Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w MogielnicY Ępu A' B, C d|a
20-stu podopiecznych"

I. ADRISAT KONKURSU
Konkurs skierowarr)' jest do organizacji pozarządowyclr zgodnie z art.3 ust' 2 i3 ustawy z dnia24
kwietnia 2003 t. o działalności pożytku publicznego i o wr ontariącie (tj' Dz.U. zŻOl8 r.. poz' 450 ze
zm.) zwanych w dalszej części ogłoszenia konkursowego ,,oferentem''.
UWAGA! oddziały terenowe nieposiadające osoborvości prawnej nie mogą salrrodzielnie ubiegać się
o dotację. W takiej sytuacji ltlogą złoż'yć ofertę za pośrednictwem zarządu głównego lub oddziału
posiadającego osobowość prawną, natomiast w olercie powinien być wskazany odtlział upoważnion1
do bezpośredniego wykonalria zadania.

II. RODZAJ ZADANIA
Prowadzenie Środowiskowego Domu Sanlopomocy lł, Mogielnicy 11|a 20-stu podopiecznych
przeznaczonego dla osób dorosłych przewlekle chorych psychicznie ( typ A), upośledzonych umysłowo
(typ B), oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czylności psychicznych (typ C). ŚDS
winien funkcjonować i realizowac zadania zgodnie z' Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Społeczne.j z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (tj. Dz. U.
z 20|0 r'' Nr 238, poz. l568 ze zm.) oraz ustaw ą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t j. Dz.
U, z 2018 r., poz. l508zezm.).

III. TERMIN REALIZACJI ZADANIA
].01.2019 r. -31 .12.2019 r.

IV. MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA
Budynek prŻystosowany w ramach projektu ""Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowcgtl
rł' Mogielnicy z przez'naczeniem z na dz'iałaIność Środowiskowego Domu Samopomocy"
w ramach RPo WP 2014 2020, oś priorytetowa Vl Spójność przestrzenna i społeczna,
Działanie 6.2 lnfrastruktura ochrony zdrowia ipomocy społecznej, poddziałariie 6.2'2 Infiastruktura
pomocy społecznej. Zlokalizowany w miejscowości MogieInica 46l, oraz teren Glliny BogLlchwała.

IV. ŚRoDKI PRZEZNACZoNE NA REALIZACĘ ZADANIA
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniern dotacji
na utrzymanie ifunkcjonowanie SDS w Mogielnicy dla 20-stu poclopiecznych. Wysokośó dotacji
na realizację zadania określonego w pkt. lI ustalanajest przez Wojewodę Podkarpackiego na każdy
rok kalendarzowy zgodnie z zasadami okreŚlonymi r.v ustawie o finansach publicznych. W 20l9 r'
rvysokość rniesięcznej dotacjinajednego podopiecznego wyniesie 1 752,50 zł (słownie: jeden Ęsiąc
siedemsęt pięćdziesiąt dwa 50/100 złoĘch). W roku 2018 Gmina Boguchwała przekaże na
realizację w/w zadania dotację wysokości 420 600 zł (słownie: czterysta dwadzieścia Ęsięcy sześćset
zł)
Uwagal Dotac.ja na realizację zadania publicznego pn...Prowadzenie Środowiskowego Domu
Samopomocy w Mogielnicy dla 20-ciu podopiecznych w 20l9 r.'' pochodzi z budżetu Wojewody
Podkarpackiego i może ulec zmianie, również w trakcie wykonywania zadania.
GMINA BoGUcHwAŁA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO Do:
J. odwołarria, unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
2. Negocjowania z of'erentami tenninu realizacji zadania oraz zakresu rzeczowego zadania..



V. OPIS ZADANIA

Zadanie polegać będzie na prowadzeniu środowiskowego domu samoponrocy typu A' B' C' zwanego
dalej ,.SDS" na 20 miejsc. w obiekcie który spełnia warunki sanitarne i bezpieczeństw do przebytania
w nim osób' Zadanie ma na celu r.vsparcie osób upoŚledzonych umysłowo, osób chorych psychicznie
oraz osób wykazujących irrne przewlekłe zabtlrzęnia czyrności psycliicznych' w przezwyciężalr iu
trudnych s1'tuacji życiow1'clr, zaspakajaniu ich niezbędnyclr potrzeb oraz dążeniu do usamodzielnielria
się uczestnikólv SDS dzięki postępowaniu wspierająco - aktywiZującemu' poprawy ich Ącia
i l'urrkcionorłallia \Ą qpolcc./eń\lwie'

UCZEsTNlcY ZAJĘC w ŚDS
l. Uczestlrikami zajęc rnogą b1c:
a) osoby z decyzją administracyjną (czasową). wydaną przez Miejski ośrodek Pornocy Społecznej
w Boguchwale. na okres nie dłuższy niż 3 m-ce konieczny do dokonania przez zespół wspierająco_
aktywizujący SDS oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postęporłalria
rvspierająco- aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny dojego realizacji'
b) osoby. które po dokonanill oceny dalszych możliwości uczestnictwa w zajęciach oraz przygotowaniu
indywidrralnego planu postępowania wspierająco-akĘwizującego zostaną skierowane do ŚDS na czas
określony. niezbędny do rea|izacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizu.iącego'
c) osoby' które wymagają przedłużenia okresu skierowania do SDS, w sytuacji braku postępów
w realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco_aktywizLljącego' okresowego braku
możliwości skierowania do irrnego ośrodka wsparcia, domu pomocy społecznej |ub warsztatu terapii
zaj ęc iowej.
2. Skierowarrie do SDS następuje w drodze decyzj i adrr-ririistracyjnej wydawanej przez MoPS
w Bognchwale.
3. Decyzję ustalającą odpłatność za korz1stanie z uslug rł SDS wydaje Miejski ośrodek Pomoi;y
Społeczne.j w Boguchwale Zgodnie Z aft. 51b pkt' 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej ( tj. Dz. U' z20l8 r.' poz. l508 ze zm')'

FUNKCJONOWANIE DOMU
l' Za opracorłanie dokrrlnentÓrł zrłiązan1ch z dzialalnosciq SDS. którc r.l1magają rlzgoclnienia
i zatwierdzenia przez podmiot zlecający reaIizację zadania odpowiedzialny jest kierownik ŚDS.
2' Funkcjonowanie SDS określają:
a) statut,
b) regr.rlarnin organizacyliy,
c) prograln działalności SDS i plan pracy z uczestnikami rozpisany na czas trwania projektu.
3' SDS działa co najmriiej 5 dni w tygodniu po 8 goduin dziennie' w tym co rrajmniej przez 6 godzin
dziennie prowadzone są zajęcia Z uczestnikan]i, a pozostaty cZaS przcznacZa się na cz1nności
porządkowe, prrygotowanie do zajęć, uzupełnianie prowadzonej dokullentacji' zapewnienie opieki
uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia lub odwożenia po zajęciach' jeżeli dom zapewnia usługi
transpoftowe.

ŚwrłnczoNn USŁUGI
1. Trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trerring dbałości o wygląd zewnętrzny, tlening
nauki higieny, trening kulinanry' trening uniiejętności praktycznych, trening gospodarowania własn1lni
środkan-ri finansowymi.
2. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów' w tym: kształtowarlie
pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie.
3. Trening umiejętnoŚci spędzania czasu wolnego' w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą,
audycjami radiowyr-ni, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
4. Poradn ictwo psychologiczne.
5. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowyclr.
6. Pomoc w dostępie do niezbędnych śrviadczeń Zdrowotl]ych' w tyrrr uzgadnianie i pilhowallie
terminów wizyt u lekarza' pomoc w zakupie leków' pomoc w dotarciu dojednostek ochrony zdrowia.



7. N iezbędna opieka'
8. Terapia ruchorva, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację'
9' \Ą 1ż1wienie dla uc/e5lnikó\Ą rr lirrmie po5ilko\ ,iorgani,/ouan1ch prre, ŚDS lub rł ralnacll treningu
kulinarrrego.
l0. Inne fbrmy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub
podjęcia zatrudnienia'. w tym w warunkach pI'acy clrronionej na przystosowanym stanowisku pracy.
Podmiot prowadzący SDS zobowiązany będzie do prowadzenia placólvki zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Pracy iPolityki Społeczne.j z dnia 9 grudnia 20l0 r. w sprawie środowiskowych domów
samopomocy (t.j. Dz.U.z20l0 r. Nr 238 poz. I 5 86 ze zn.), Ustar.vy z dnia 12 rnarca 2004 r. opomocy
społecznej (tj. Dz. U' z20l8 r', poz. l508 ze Zlm.) oraz inn}'mi przepisami właściwynri do realizorłania
zleconego zadania.

VI. WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
l' Zadanie może realizować oferent, który prowadzi działalność pozytku publicznego w sf'erze zadania
objętego konkursem. W of_ercie naleĄ wymienić zakres prowadzonej przez oferenta dzialalriości
nieodpłatnej lub odpłatnej poż1.tku publicznego' a następnie wskazać. w ramach której z wynrienionych
działalności oferent zamierza realizować zadanie objęte konkursem (poprzez wpisanie ,,zadanie
będzie realizowane w ramach dzialalności odpłatnej/nieodplatnej).
UWAGA: Nie będzie dotowane z budżetu Gminy Boguchwała zadanie realizorvanę przez oferenta
rv ramac|r prowadzonej przez niego działa]ności gospodarczej w sferze zadania objętego konkursem -
zgodnie z ań. 9 ust. 3 ustawy z dnja 24 kwietnia 2003 r. o działalntlści pożytku publicznegtl i u
wolontariacie (t'j' Dz. U ' z Ż0l8 r.' poz. 450 ze nn.)
2. Gmina Boguchwała użyczy na okres realizacji zadalria organizacji wyłoriionej w konkursie
pomieszczenia w budynku w miejscowości Mogielnica nr 46l. Budynek jest dwtlkondygnac;j ny,
z kuchrrią- węzłem sanitanrym rra każdym piętrze, 4 pracowniami wielofunkcyj nymi oraz
pomieszczeniami zaplecza administracyjno - gospodarczego. of'ercnt, z którym zostanie podpisana
umowa użyczenia ZobowiąZany będzie do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych, w tym' za dostarczone
nedia: gaz' prąd' woda i ścieki' ogrzewanie, zgodnie z obciążającyrr-ri fakturami wystawionyn]i przez
Gminę Boguchwała. olerent zobowiązany będzie dbać o czystośó i porządek na uĄczonej
nieruchomości.
3. Ręalizatorenr zadania moŹe być of'ererrt' który dysponuje zespołem specja|istów posiadających
lvykształcenie kierunkowe oraz dodatkowe kwalifikac.je i staż pracy okreŚlone we właściwych
przepisach.
4' Koordynacj i realizacj i zadania publicznego nie można zleció finnie zewnętrznej lub osobie fizycznej
prowadzącej dzialalnośó gospodarczą.
5. ,,Harmonogram p|anowanych działań" powinien być tak szczegółowy' by un-rożliwić Zlecającemu
kontrolę merytoryczną poszczególnych działań. podejmowanych przez oferenta w trakcie realizac.ji
zadania. Każde dzialanie wykazane w lramonogramie realizacji zadania musi byó opisane w ofercie'
Harmonogram zawiera:
a) infbrmacje co, gdzie, kiedy i przez kogo będzie realizorvane, z uwzględnieniem ewentua|nych
przerw w realizacji,
b) liczbowe określenie skali działali planowanych przy realizacji zadania według miar adekwatnych do
tego zadania, a określonych w kosZJorysie np. liczba godzin zajęć, planowaria liczba adresatów zadania,
itp.
6' '.Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego" - należ;' uwzględnić rezultaty wIaZ Z opisem
narzędzi ewaluacyjnych słLlżących ich pomiarowi.
7. W sytuacji, gdy ofelent wnosi do realizacji zadania wkład w postaci śr.viadczenia pracy
wolontariuszy/pracy społecznej członków organizacji koniecznie jest przestrzeganie następtrjących
warunków:
a) zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muSZą być określone
w porozumieniu ZawaItyin zgodnie z aft. 44 ustawy o dzialalności poĄtku publicznego i o
wolontariacie,
b)wolontarius/członek organizacji lnusi prowadzió na bieżąco karty pracy wraz z opisem wykonywanej
pracy (dokumentacja ta nrusi być przechowywana na zasadach ogólnych' takjak dokumenty finansowe),



c) w pfzypadku, gdy praca wolontariusza/członka organizacji Ze względu na wykazaną w ofelcie
specyfikę nie może być rozliczana godzinowo należy podać sposób wvliczenia nakładu.jego pracy
i sposóbjej dokumentowania w trakcie realizacj i zadania,
d) wolontariusz/członek organizacj i powinien posiadac kwalifikacje i spełrriać rvymagania odpowiednie
do rodzaju i zakresr: wykonywanych świadczeń' jeżeli obowiązek posiadania takich krvalifikacji
i spcłnienia stosownych w;'magań rvynika z odrębnych przepisów,
e) jeŻeli wolontariusz/czlonek organizacji wykonuje pracę taką' jak stĄ personel' to kalkulacja wkładu
pracy wolontariusza nlusi być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące d|a tego personelu,
t) r.lolontariuszem nie rnoże być beneficjent ostateczny zadalria ani osoba zatrudniona u Oferenta na
podstawie umolv.v o pracę lub umorvy cywilnoprawne.j, w ramaclr spełniania obowiązków z tych ulnów
wynikających (warunek ten dotyczy także członków organizacjiśrviadczącyc1r pracę społeczną).
8. Zakupów towarów/usług moŹna dokonyrł'aó wyłączrrie w tęnninie do ostatniego dnia realizrc.ji
zadania wlaścił'ego' pod warunkiem' Źe zakupione towary/usługi są niezbędne do.jego realizacji nie
dotyczy rozliczenia obsługi księgowe.j zadania, którego moŹna dokonać do ostatniego dnia realizrcji
zadania.
9. Świadczenie usług bytowych, opiekuriczyclr' wspomagających ier1Lrkacyjnych musi odbywać się na
poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach rvynikających z indywidualnych potrzeb
osób w nim przebywających - przy uwzględnieniu wymogów rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 9 grudnia 20l 0 r. w sprawie środowiskowych domór.v samopomocy (tj ' Dz. U. 20l 0.
Nr 238 poz. 1586 z póżn. zm.)' ustawy z dnia l2 marca 2004 r. o ponocy społecznej (tj' Dz. L]. zŻ0I8
r., poz. l508 ze zm.) oraz innych przepisów właściwych do realizowania zleconego zadania.
10. Z organizacją, któIa będzie prowadziła zadanie' zostanie podpisana umowa na powierzenie
przetwarzania danych osobowych.
lJ' Dotacja należna dla Zleceniobiorcy w każdym roku będzie wyliczana zgodnie z następuj4cyrrr
iloczynem:
Dotacja należna = slawka na jednego uclestnika ŚDS ustalona przez rr ojewodę podkarpackiego
X ilość miesięcy' w których jest realizowane zadanie X ilość miejsc, na które została wydana
decyzja kicrująca z MoPS (na koniec każdego miesiąca). SzczegóĘ realizację wymienionego
zadania oraz sposób jego finansowania określi odrębna umowa.

VII. KOSZTY REALIZACJI ZADANIA
1. KoszĘ merytoryczne:
a) wynagrodzenia pracowników merytorycznyclr wraz z pochodnylni od wynagrodzeń' ZFŚS'
b) kosży rzeczowe związane z przygotowaniem irealizac.ją zadania. np.:
- zakup aĄkułów spozywczych do wyżywienia uczestników'
- zakup materiałów do terapii'
- zakup środków higienicznych iczystości.
_ Zakup nagród rzeczowych dla uczestnikó\ł'
- zakup środków chemicznych iart' przemysłowych'
- zakup innych materiałów niezbędnych do realizacjizadania.
c l koszt1 zaktlpu uslug. rł tvln m.in':
- koszly transpońu (przy wyjazdaclr organizowanych dla uczestnikórł ',r ramach pracy ŚDS. p.'y
wyjazdach na szkolenia dla pracowników).
- zakwaterorł'ania (przy wyjazdach organizowan1'ch dla uczestników w ramach pracy ŚDS, p."y
wyjazdach na szkolenia dla pracowników)'
- uslug żywieniowych-
- biletów wstępu.
- ubezpieczenia uczestników i realizatorów w zakresie niezbędnym do bezpiecznej realizacjizadania,
- szkoleniowych (w przypadku prowadzenia szkoleń przez inne podmioty niŹ oferent)
- badania okresowe i konsultacje lekarskie,
- ubezpieczenia uczestników i realizatorów w zakresie niezbędnym do bezpiecznej realizacji zadania,
- ubezpieczenie mienia,
'badania okresowe i konsultacje lekarskie pracowników,
_ inne niezbędne do realizacji zadania'



2. Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne:
a) koszty cksploatacvjne lokalu (czyrsz' gaz' energia elektryczna' ciepła i zimna woda' ścieki'
ogrzewanie, wywóz śmieci) tylko w części dotyczącej realizowanego zadania' każdy element
obliczony proporcjonalnie do tej części;
- serwisy ttrządzeń technicznych ( kotlorvnia' itp.). ochrona budynku.
b) koszty administrac1'jne w częśc i dotyczącej zadania do 10 7o otrzynanej dotacji' np.
- koszty obsługi księgowe.j (osoba prawna lub fizyczna)
Uwlga]. Z dotacji moŹna rozliczyć wyłącznie wynagrodzenie za prowadzenie wyodrębnionej
dokumentac.ji finansowo-księgowe.1 środków finansowych otlzymanych na realizację zadania zgodnie
z zasadalni wynikającymi Z ustawy zdniaŻ9 września l994 r. o rachunkowości (tj' Dz. U. z 2'018 r.-
poz. 395 ze zm' )'w sposób umoŻliwiający identyfikac.ję poszczególrrych operacji księgowych'
Wyodrębnienie obowiązuje wszystkie zcspoły kont dotvczące realizac.ji zadania' W prz'ypadku
dokumentów księgowych, które tylko rv części dotyczą zadania' kwoty z nich wynikające por.vinny być
odpowiednio dzielone na zwlązane z realizac-ją zadania bądŹ nie i ujnror.vane na odrębnych kontach.
Muszą one także być poparte odpowiednią dokumentacją, potlvierdzającą prawidłowośó podziału kwor.
3' Inne koszty niezbędne do realizacji za.dania, w tym koszt"v wyposażenia i drobnych napraw
do 3 % otrzymanej dotacji.:
a) zakup i uzupełnienie dr'obnego wyposażenia do pomieszczeń Ęlko lv uzasadnionych przypadkach,
opisanych w ofercie.
b) koszty drobnych napraw - tylko w uzasadnionych przypadkach, opisanych w ofbrcie.
Uwaga| Przyznana dotacja nroże być wydatkowana tylko na cele związane z realizowalrym zadanienl
i wylącznie na potrzeby osób, do których program jest adresowarry.
4. Koszty, które w szczególności nie mogą zostać sfinansowane z dotacji:
a) zakup środków trwĄch,
b) zakupy i wydatki inwesĘcy'jne, remonty i adaptacje pomieszczeń niebędącyclr własnością Gminy
Bogtrchwała'
c) odpisy amońyzacyjne'
d) prowadzenie działa|ności gospodarczej'
e) dotowanie przedsięwzięć, które są dof'inansowywane Z budżetu nriasta lub jego funduszy celowych
na podstawie przepisów szczególnych'
t) pokrycie def'ic1'tu oraz refundacja kosŻów zrealizowanych wcześniej przedsięwzięc. rezerwy lla
pokrycie prz1'szĘch strat lub zobowiązań,
g) zakup Iicencji' nabywanie uprawnień i kwalifikacji związanych z wykonywanvm zadaniem,
h) pokrywanie z dotacji nagród i premii pieniężnych' innych lonn bonif'ikaty rzeczowej lub finansowej
dla osób zajmujących się realizac.ją zadania'
i) kosZly dokumentowane paragonami, pokwitowaniarni' dowodami sprzedaży wewnętrznej,
rł erł netrznym i llotalni obciażelIiorłylni it p'.
j) kary, mandaty, odsetki od nieterminorvo regulowanych zobowiązań, kosZty procesów sąr1owyclr.
UwAcAI W ramach środków finansowych Gminy Boguchwała niedozwolone jest podwó.jne
finansowanię wydatku czyli zreftlndowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy zc
środków publicznych' zarówno krajow;'ch jak i wspólnotorvych.

VIII. wYMoGI FORMALNE SKŁADANIA oFERT
]. oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę (w przypadku złożenia większej liczby ofert,
wszystkie zostaną odrzucone ze względów fbmalnych) w Biurze obsługi Klienta Urzędu Mie-jskiego
w Boguchwale, ul. Suszyckich 33 do dnia 18.12.2018 r.
2' Oferent zobowiązany jest do złożenia ofeńy realizacji zgodnie ze wzorem określotlym
w rozporządzeniu Ministra Rodziny' Pracy i Polityki Społecznej z dnia l7 sierpnia 2016 r.
w sprawie wzorów of'eft i ranlowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych
oraz wzorów sprawozdali z wykonania Ęch zadań (Dz. U. poz. l300). Fomularz ofefty można
pobrać ze Strony Urzędu Miejskiego w Boguchwale ]1lp.łlirry bogqqi!\a]aa!
3. of'eńę należy sporządzić w językLl polskirr-r' formie pisemrrej pod rygorem nieważności-
3. Złożenie ofeńy w określonym terminie i zgodnej z warunkami ogłoszenia'
Uwagal ofeĄ wraz z dokumentami naleĄ składać w kopercie lub teczce' oznaczonejw następujący sposób: KoNKURS PRoWADZENIE ŚRoDowIsKowEGo DOMU



SAMoPoMocY w MOGIELNICY oraz należy podac NAZWĘ I ADRES OFERDNTA.
W przypadku przesłania ofeĄ z dokumentami pocztą decvduje datajej wplywu do Biura obsługi
K|ienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale, a nie datl st€mpla pocztowego'
4. Złożenle wymaganych dokurnentów i oświadczeń zgodrrie z r.varunkami ogłoszellia.
5' of'eńa' która nie będzie spehiałajednego z lvyżej wymienionych elementów zostanie odrzucona ze
względtiw fonnalnych.

Ix. ZAŁĄCZNIKI oBLIGATORYJNE DoTYCZĄCE oFERtrNTA WRAZ Z OFERTĄ
REALIZAC.II ZADANIA PUBLICZNEGO
Uwagal Wszystkie dokumenty i ośrviadczenia dołączone do olerty naleĄ składać w tbrmie
podpisanego oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem na kaŹde.j stronie.
Dokunrcnty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony
organizac.ji. na każdej stronie' Podpisy osób uporvaŻnionych muszą być zgodne Ze statutem |ub innym
dokumentem lub rejestrem (np. KRS) określającym sposób reprezentacji oferenta i składania
oświadczcń woli w imieniu of'erenta.
l. Aktualny odpis z Krajorvego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji
niezależnię od tego kiedy został wydany. W przypadku organizacji zarejestrowanych w KRS może to
być wydruk z Inl'ormacji odpolviadającej odpisowi aktualnemu Z rejestru storvarz_yszeń' innych
organizac.ji spolecznych i zawodowych. fundacji oraz samodzielnych publiczn1'ch zakładów
opieki zdrowotnej pobrarry rra podstawie alt. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.

o Krajowym Rejestrze Sadowylł (tj. Dz. U. z20l8 r., poz. 986 ze Zm.) Ze strony https://enrs.ms'gov.
pl/krs/ wyszukiwaniepodmiotu;
2. Sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji Za ostatni rok obrotowy' obowiązek złożenia
sprawozdania merltorycznego nie dotyczy:
- orgarrizacji pozarządowych, które są nowo zarejestrowane (do l roku) i nie prowadziły działalności
w roku ogłoszenia otwańęgo konkursu of'ert te organizaoje dołączają oświadczenie, o treści
,,l|'imieniu organizacji ....oświculczun/my, że w roku,,'. nie prowudziliśmy działalności, dlatego nic
możemy złożyć sprawoxdaniu merylorycznego za rok ,.

3. Sprawozdanie finansowe Za ostatni rok oblotowy. Sprawozdanie f'inansowe składa się z:
a) bilansu,
b) r'achuriku zysków i strat/rachunku wyników,
c) infbrmacji dodatkowej obejmującej rvprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe
infonnacj e i ob.jaśnien ia.
obowiązek złożenia sprawozdania finanSowego nie doĘczy:
- organizacj i pozarządowych' które są nowo zarejestrowane (do 1 roku) i nie prowadziĘ działalności
w roku ogł<rszenia otwartego konkursu ofert te organizacje dołączają oświadczenie. o treści ,,lI/
imieniu organizacji ,,łświatlczam/my, że w roku .... nie prowadziliśmy ziahlności, dlatego nie
możem1ł złożyć sprawozdania.finansowego za łok ....".
4. Aktualny statut organizacjiz uwzględnioriymi aktualizacjami ZatwieldZonymi przez' sąd rejestrowy)
_ Organizac.je pozarządowe podlegające rejestracji w sądzie dołączają kserokopię statutu' na któQ n]

znajdLtją się pieczęcie sądu.

5. Pełnomocnictwa lub trpoważnienia Zarząd,u Głównego do składania oświadczeń woli w .jego
imieniu' wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych n ieposiadaj ących osobowości
prawne.j.

5. oświadczenie olerenta o:

a) byciu właścicielem wskazanego w ofercię rachurrku bankowego oraz zobowiązaniu się do
utrzymania racl]unku' nie krócej niż do chwili dokonania ostatecznych rozliczeń z Gminą Boguclrwała
b) posiadaniu przez of'erenta uprawnień ikwalifikac.ji niezbędnych do realizacji zleconego zadania
publicznego.
c) niezaleganiu z płatnościami na rzecz Gminy Bogttchwała,
d) zapoznanirr się z treŚcią ogłoszenia konkursowego.

x. ZAŁĄCZNIKI NIEOBLIGATORYJNE : _

l ' Pisemne rekomendacje dotyczące doĘchczas realizowanych projektów.



2. lnne załączniki mogące nrieć znaczenie przy ocenie projektu np. listy intencyjne' kopie umów ze
sponsorami (w jednym egzemplarzu).

XI. OCENA FORMALNA, OCENA MERYTORYCZNA OFERT
l. ofeĄ będą oceniane pod względem formalnym na podstawie Karty oceny Fomalnej'
2. ofety będą oceniane pod względem melJ.torycznym na podstawie Kafiy Oceny Meryłorycznej'
3. oceny formalnej i mer1torycznej oraz wyboru ofeń dokonuje konris.ja konkursowa powołana
zarządzeniem Burm istrza Boguchwały,
Kryłeria oceny mery4oryczne.j (suma punktów przypadających najedną osobę w komisjikonkursouej
wynosi 100):
I' Warro'ć mclyoryc7na ofen;_ rł t;m m.in.:
l ) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta' 0 - 25 pkt.,
2) spójność celu realizacji zadalria określonego w ogłoszeniu oraz ł'ofercie z zakresem rzeczowym
zadania, harmonogramem i kosŹorysem 0 - 25 pkt.
lI. Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu lzeczowego
zadania m'in. cą'telność kalkulacji kosztów' adekwatność kosńów clo działali 0 - 10 pkt.
lII. Udział środków finarrsowych własnych lub środków pochodzących z innych Źródeł na realizację
zadania publicznego (w przypadku wsparcia realizacji zadania) 0 l0 pkt,
IV. Wkład rzeczowy oferenta 0 - 10 pkt,
V. Wkład osobowy' w tyn świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków 0 - l0 pkt,
VI. Jakośó wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie
publiczne0-l0pkt,
RAZEM0-l00pkt.
Uwaga! ofeĄ Zostaną odrzucone Z powodów mery.torycznych' jeżeli uzyskają poniżej 50 punktów
w wyniku oceny.

XII. TERMIN ROZPATRYWANIA OFERT
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie po upływie tenlinu składania ofeń, po uzyskaniu
przez Burmistrza Boguchwały opinii i rekomendacji komisji konkursowej do opiniowania ofert,
a stosowna umowa Zostanie Zawafta bez zbędnej zwłoki.
Uwaga: oferty wraz z dokumelrtami nie będą zwracane of'erentowi. od wyników konkursu nie
przysłtlguje oferentowi odwołanie.

XIII. INFORMACJA O DOTACJACH W ROKU 2018
Na podstawie trybu określonego w art' l l ustawy z dnia 2zl kwietnia 2003 r' o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z Ż0I8r.' poz 450 ze zm.) zadanie było
dofinansowane w 20 ] 8 r. w wvsokości ]45 61 8_40 zł

BURMISTRZ B0GUCHWAłY
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