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w sprawie ogNoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizacjq zadah z zakresu pomocy
spoNecznej na zapewnienie osobom bezdomnym z terenu miasta Ko6cierzyna schronienia wraz
z wy2ywieniem.

Na podstawie art,30 ust, '1 ustawy z dnia B marca 1990r. o samorzqdzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.
2020r. poz,713 zpo2n. zm.) oraz na podstawie art. 1'l ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o dzialalnoSci pozytku publicznego io wolontariacie (tekst jednolity D2.U.22020r,, poz. 1057)

zarzqdzam, co n astg p uje :

$ 1 Oglasza siq Otwarty Konkurs Ofert na realizacjq zadan w zakresie pomocy spolecznej na
zapewnienie osobom bezdomnym z terenu miasta KoScierzyna schronienia wrazzwyzywieniem,

$ 2 1. Ustala siq, co nastqpuje:
a) termin skladania ofert konkursowych uplywa z dniem 21 grudnia 2020 r.

b) rozstrzygniqcie konkursu nastqpi do dnia 31 grudnia 2020r,
2. Burmistrz Miasta, po otrzymaniu opinii powolanej w formie zarzqdzenia Komisji Konkursowej,

dokonuje ostatecznego wyboru organizacji, ktora otrzyma dotacjq na realizacjq zadania
z zakresu pomocy spolecznej na zapewnienie osobom bezdomnym z terenu miasta
KoScierzyna schronienia wruz z wyzywieniem po uprzednim podpisaniu z tq organizacjq
umowy,

$ 3 Przyjmuje siq tresc ogloszenia o Otwartym Konkursie Ofert, ktora stanowi zalqcznik nr 'l do
n i n iejszego zarzqdzenia.

$ 4 Wykonaniezarzqdzenia powierza siq Dyrektorowi Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej.

$5Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Burmistrz lErzyna

Michbl

Sporzqdzil: Dorota Wejher - Z-ca Dyrektora MOPS w Ko6cierzynie
Zatwierdzit: Sylwia Trzebiatowska- Dyrektor M0PS w KoScierzynie
Zatwierdzil prawnie: Pawel Grochal, radca prawny

Liczba egzemplarzy: 3
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OGI,OSZBNIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
BURMISTRZ MIASTA KOSCIERZYNA

NA ZAPEWNIENIE OSOBOM BEZDOMNYM SCHRONIENIA WRAZ
ZWY2'YWIBNIEM

Dzialajqc na podstawie art. 25 ustawy z 72 marca 2004 roku o pomocy spolecznej (tekst
jednolity Dz.U. z20l9r. poz. 1507 zpoZn. zm.), art.lI, art.13-19 ustawy z24kwrctnia}}}3
roku o dzialalnolci poZytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. IJ. 2020r. poz.
1057), rozporzqdzenia przewodnicz4cego komitetu do spraw pozytku publicznego z dnia
24 pa2dziernika 2018r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotycz4cych
reahzacji zadah publicznych oraz wzor6w sprawozdari z wykonania tych zadan (Dz.U.
22078r. po2.2057)

Burmistrz Miasta KoScierzyna

oglasza otwafty konkurs ofert na realizacjE w okresie od 1 stycznra2027r. do 31 grudnia
2021r. zadanra z zakresu pomocy spolecznej dla podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 2
ustawy o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiot6w wymienionych
w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzqcych dzialalnoSi pozytku publicznego w zakresie pomocy
spolecznej, kt6rych cele statutowe sQ zgodne zprzedmrotem niniejszego konkursu.

I. RODZAJ ZADANIA

Przedmiotem konkursu ofert jest powietzente wykonywania zadania, bgd4cego zadaniem
wlasnym gminy, wraz z udzieleniem dotacji na zapewnienie osoborn bezdomnym z terenu miasta
KoScierzyna schronienia wraz z wy?ywienierr, w schronisku dla os6b bezdomnych,
w schronisku dla os6b bezdomnych z uslugami opiekuficzymi lub w noclegowni.

Celern konkursu jest wytonienie oferty zapewniajqcej realizacjE zadania publicznego w zakresie
udzielenia schronienia osobom bezdomnynr z terenu Miasta KoScierzyna. Oferta dotyczy zar6wno
kobiet jak i mgLczyzn.

Rodzaie zadart
Nr zadania Tytul zadania Liczba

miejsc
Termin
realizacji
zadania

WysokoSd Srodk6w
publicznych

przeznaczonych na
realizacjg zadafi w

2021 r.

I Dzialania w zal<resie
udzielenia tylnczasowego
schronienia w schronisku dla
os6b bezdomnych mg2czyzn i

kobiet z terenu miasta
KoScierzyna

ok. 6
01.01.202tr
do
31.t2.2021r 60.0002t

Dzialania w zal<r'esie

udzielen ia tyrxczasowego
schlonienia w schronishu dla
osob bezdornnych z usltrgarni
opiekrrriczyrni dla nqZczyzn i

kobiet z terenu nriasta
I(oScierzyna

ok. 7
01.01.2021r
do
31.12.2021r I 63.80021



3 Dzialania w zal<resie
udzielenia tylxczasowego
schronienia w noclegowni dla
bezdornnych kobiet i

mQZczyzn z terenu rniasta
I(oScierzyna

ok. I

01.0t.2021r
do
31.12.2021r.

l.000zl

RAZEM 224.80021

Schroniska i noclegownia musi dzial.ac zgodnie zRozpotzEdzeniem 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 ogrzewalni (Dz.U. z 2018r. poz.896) i powinny reahzowac zadania
w nastgpujqcym zakresie uslug:

1. Noclegownia:
. umozliwienie spo2ycia posilku i zapewnienie gor4cego napoju,
o umozliwienie skorzystania z prysznica orazwymiany odzieLy,
. zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieZy w przypadku braku moZliwoSci jej

wymiany,
. zapewnienie opiekt przez co najmniej 1 opiekuna na nie wigcej niz 50 os6b

pr zeby w aj qcych w pl ac6wce.

2. Schronisko dla os6b bezdomnych
o umoZliwienie spoZycia posilku otaz dostgp do pomieszczenia kuchennego

umozliwiaj 4cego samodzielne przygotowanie posilku i gor4cego napoju,
o umoZliwienie skorzystania z prysznica, wymiany odzieLy,
o umo2liwienie prania i suszenia odzieZy,
. zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieZy w przypadku braku mo2liwoSci jej

wymiany,
. zapewnienie informacji o dostgpnych formach pomocy, aw razie potrzeby pomoc

w jej zorganizowaniu,
o zapewnienie uslug aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie

aktywnoSci spolecznej, uzyskanie samodzielnoSci 2yciowej i wyjScie
z bezdomnoSci,

. wzmacnianie aktywnoSci spolecznej mohebyc realizowane m.in. przez:

- trening umiejgtnoSci samodzielnego wypelniania 161 spolecznych,
- trening umiejEtnoSci interpersonalnych i umiejgtno lci rozwiqzywania problem6w,

- uczestnictwo w grupach wsparcia.
Uzyskanie samodzielnoSci zyciowej i wyjScie zbezdomnoSci moZe
by(, realizowane m.in. przez:

- zqgcia przygotowuj4ce do podjgcia zatrudnienia,

- trening gospodarowania wlasnym budzetem,

- trening prowadzenia gospodarstwa domowego,

- uczestnictwo w zajgciach centrum lub klubu integracji spolecznej,
. zapewnienie opieki przez co najmniej 1 opiekuna na nie wigcej niz 50 os6b

przeby w aj 1cych w schroni sku,
. ponadto w schronisku zatrudnia sig nie mniej niZ 1 pracownika socjalnego na nie

wiEcej niz 50 os6b przebywaj4cych w schronisku,
. w porze nocnej powinna byd w schronisku zapewniona opieka przez co najmniej

1 opiekuna.



3. Schronisko dla os6b bezdomnych z uslugami opiekur[czymi:
o umoZliwienie spo2ycia posilku w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby -

karmienie,
. dostEp do pomieszczenia umozliwiajqcego samodzielne przygotowanie posilku

i gor4cego napoju,
o umozliwienie skorzystania z prysznica, wymiany odzie|y. W miarg potrzeby

pomoc w myciu, k4paniu i ubieraniu,
o opieka higieniczna,
. zapewnienie uslug opiekufrczych w wydzielonym pomieszczeniu lub w pokoju

mieszkalny m, j eheli l61ko j e st o ddzi elone zaslon4,
o umo2liwienie prania i suszenia odziety,
. zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcjr odzieLy w przypadku braku mo2liwoSci jej

wymiany
o niezbgdna pomoc w zalatwieniu spraw osobistych,
. zapewnienie pomocy w korzystaniu ze Swiadczefl zdrowotnych przysluguj4cych

na podstawie odrgbnych przepis6w,
o zapewnienie uslug al<tywizqEcych ukierunkowanych na wzmocnienie aktywnoSci

spolecznej,
. wzmocnienie aktywnoSci spolecznej molebyc realizowane m.in. przez:

- trening umiejgtnoSci samodzielnego wypetrniania 16l spolecznych,
- trening umiejgtnoSci interpersonalnych i umiejgtnoSci rozwiqzywania

problem6w,
- uczestnictwo w grupach wsparcia,

. zapewnienie opieki przez co najmniej 1 opiekuna na nie wigcej niz 15 os6b
przebyw ajEcych w schroni sku,

o ponadto w schronisku zatrudnia sig nie mniej nrZ1 pracownika socjalnego na nie
wigcej niz 50 os6b przebywajqcych w schronisku,

o w potze nocnej powinna by6 w schronisku zapewniona opieka przez co najmniej 1

opiekuna na nie wigcej niz 40 os6b.

il WYSOKOSC SNOOKOW PTJBLICZNYCH PRZEZNACZoNYCH NA
REALIZACJE TEGO ZADANIA

Planowana wysokoS6 Srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacjE zadania
w okresie od 1 stycznia 2021r, do 31 grudnia 2021r. wynosi 224.800 zl (slownie:
dwieScie dwadzieScia cztery tysi4ce osiemset zlotych)

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

l. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji nastEpuje z zastosowaniem przepis6w ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U. 22020 r, poz. 1 057).

2. Burmistrz Miasta KoScierzyna przyznaje dotacje celowe na realizacjg zadah
wylonionych w konkursie dla kt6rych nie stosuje sig trybu odwotrania.

3. Oferent mole z\oZyc ofertg na3 zadanial2 zadania - kahde z osobna, bqdltylko na jedno
zzadan.

4. Oferta powinna okreSla6 koszt 1 osobodoby.
5. W ramach otwartego konkursu ofert dopuszczasiE mo2liwoSi dokonania wyboru wigcej

niz jednej oferty.



6.

7.

Burmistrz Miasta KoScierzynamohe odmowii podmiotowi wytonionemu w konkursie
przyznania dotacji i podpisania umowy, w przypadku gdy okaze sig, ze:

7) rzeczywrsty zakres realizowanego zadaruaznaczEco odbiega od opisanego w ofercie.
2) podmiot lub jego reprezentanci utrac4 zdolnoS6 do czynnoSci prawnych;
3) zostanE ujawnione niemane wczeSniej okolicznoSci podwazaj4ce wiarygodnoSi
merytoryczn4 lub finansow4 oferenta;
W ramach dotacji dofinansowane bgd4 wyl4cznie wydatki biez4ce bezpoSrednio zwrqzane
z realizacj1 zadah. Dotacje nie mog4 byc przeznaezone na zadania o charakterze
inwestycyjnym oraz na inne nie zwiqzane zprzedmiotemzadania.

8. W ramach udzialu wlasnego oferenci majq mozliwoSi wniesienia wkladu osobowego
(w tym pracy spolecznej czlonk6w i Swiadczefl wolontariuszy), pod warunkiem
przestrze gani a nastgp uj 4cych zasad:

1) zakres, spos6b i hczba godzin wykonywania pracy ptzez wolontariu sza musz4 byc
okreSlone w porozumieniu zawartym zgodnie z aft.44 ustawy o dzialalnoSci pozytku
publicznego i o wolontariacie;

2) wolontariusz powinien posiadad kwalifikacje i spelniai wymagania odpowiednie do
rodzaju i zakresu wykonywanej pracy;

3) jezeli wolontariusz wykonuje pracq tak4 jak staly personel, to kalkulacja wkladu pracy
wolontariuszawrtna byd dokonana w oparciu o stawki obowi4zuj4ce dla tego personelu;
jeleh wolontariusz wykonuje prace wymagaj4ce odpowiednich kwalifikacji, to
kalkulacja wkladu pracy wolontariusza winna byd dokonana w oparcin
o obowi4zuj4ce stawki rynkowe; w pozostalych przypadkach przyjmuje siE, i2 wartoS6
pracy wolontariusza nie moLe przektoczyc kwoty 78,30 zlza jednq godzing pracy.

4) zadanie musi byc realizowane zgodnie z przepisami obowi4zuj4cego prawa.

W przypadku zlecenia zadania, Podmiot zobowiqzuje sig do przestrzegania ustawy
o pomocy spolecznej, rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptrywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogolne rozporz4dzenie o ochronie
danych), opublikowanym w Dzienniku Urzqdowym Unii Europejskiej Nr 11911 z dnia
4 maja 2016 r., ustawy prawo zamowien publicznych oraz podlega ustawie
o odpowiedzialno Sci za naruszeflie dyscypliny fi nans6w publicznych ;

9. Szczegotowe i ostateczne warunki realizacji, finansowama i rozliczania zadania
reguluje umowa zawarta pomigdzy oferentem a Burmistrzem Miasta KoScierzyna.

l}.ZloZenie oferty nie jest rownoznaczne z przyznaniem dotacji, ani nie gwarantuje
przyznanta dotacji w wysokoSci wnioskowanej przez Oferenta.

1 1. Komisia Konkursowamohe wezwad oferenta do zloZenia wyjaSniefl.

72.Przed dokonaniem wyboru oferenta zleceniodawca zastrzega sobie mo2liwoSi
przeprowadzema wruji lokalnej ptzez Komisjg Konkursow4 terenu schroniska, w celu
zweryfi kowani a info rm acji zaw artych w o ferc i e.

13. Dotacja przekazana bEdzie miesigcznie za dany miesi4c, nie pozniej niz do 30 dnia
ka2dego miesi4ca na podstawie wydanych przez Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy
Spotrecznej w KoScierzynie decyzji administracyjnych o skierowaniu do schroniska dla
os6b bezdomnych lub schroniska dla os6b bezdomnych z ustugami opiekuflczymi oraz



rachunku lub faktury. W przypadku noclegowni przewiduje siE zaplatE za wykorzystane
miejsce noclegowe za osobg bezdomn4 zterenu miasta KoScierzyna.

W przypadku braku os6b potrzebuj4cych pomocy w postaci schronienia zastrzega siE
prawo niewykorzystania miejsca w schronisku lub noclegowni. Zaplata nast4pi za
faktycznq liczbg os6b bezdomnych korzystaj4cych ze schroniska, schroniska z uslugami
opiekufczymi lub noclegowni.

14. Burmistrz Mrasta KoScierzyna zastrzega sobie prawo do zmiany wysokoSci Srodk6w
przeznaczonych na realizacjq zadania w zakresie wynikaj4cym z uchwalonego budzetu.

15. Ponadto Burmistrz Miasta KoScierzyna zastrzega sobie prawo zmiany wysokoSci dotacji
w przypadku nieprzewidzianej w czasie ogloszenia konkursu zmiany potrzeb w zakresie
uslug.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1. Zadanie winno byc zrealizowane w okresie 01.01.2021r. do 31 .12.2021r. z zastrzeleniem, iz
szczeg6lowe warunki wykonania zadaniaokreslone zostan4 w umowie.

2. Zadanre winno by( zrealizowane z najv,ryZsz4 starannoSci4 zgodnie z zawar1tq umow4 oraz
obowiqzuj 4cymi standardami i przepisami prawa.

3. Przyznawanie uslug w schronisku dla os6b bezdomnych oraz w schronisku dla os6b
bezdomnych z uslugami opiekuriczymt nastgpuje na podstawie decyzji administracyjnej
wydanej przez Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w KoScierzynie.
Oplata za osobg bezdomn4 w noclegowni zostanie uregulowanapo otrzymaniu pisemnej
informacji o pobycie osoby bezdomnej zterenumiasta KoScierzyna

V. TERMIN I SPOSOB SKI,ADANIA OFERT:

Podmioty uprawnione do udzialu w postgpowaniu konkursowym, skladaj4 prawidlowo
wypelnione pisemne oferty realizacji zadama wg wzoru okreslonego w Rozporzqdzeniu
przewodni czqcego komitetu do spraw pozytku publiczneg o z dma 24 paldziernika 201 8r.
w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczqcych realizacji zadania
publicznego otaz wzor6w sprawozda z wykonania tych zadania (Dz. U. z 2018r. poz.
2057), wraz z zalqcznikami. Oferta musi byi czytelna oraz wypelniona we wszystkich
punktach, kt6re dotyczq oferenta (jeSli punkt nie dotyczy oferenta - nale?y wpisa6 ,,nie
dotyczy"). W przypadku opcji ,,niepotrzebne skreSlid", nale?y dokona6 wlaSciwego wyboru.
Oferlg podpisuje osoba lub osoby upowaznione do skladania oSwiadczefr woli.
Do oferty nale?y dolqczy(,:

1) wyci4g z Krajowego Rejestru S4dowego lub inny wlaSciwy dokument stanowi4cy
o podstawi e dzialalnoSci podmiotu:

a) w przypadku fundacji i stowarzyszeh - aktualny (zgodny ze stanem faktycznym)
v\rypis z Krajowego Rejestru S4dowego,

b) w przypadku pozostalych podmiot6w - inny dokument wlaSciwy dla podmiotu,
c) dla podmiotow dzialaj4cych na podstawie przepis6w o stosunku Paflstwa do

KoSciola Katolickiego oraz do innych koSciol6w r zwrqzkow wyznaniowych,
obowi4zkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu ksigdza na
proboszczaparafii, pelnomocnictwa lub upowaZnienie zarzqdu gl6wnego
wydane dla os6b go reprezentuj4cych z oddzialow terenowych nie
posiadaj 4cych osobowoSci prawnej ;



2) inne jeSli wymagane np. dokumenty upowaZniaj4ce dan4 osobg lub osoby do
reprezentowania podmiotu - dotyczy podmiot6w, kt6re w dokumencie stanowi4cym o
podstawie dzialalnoSci nie posiadajE informacji o osobach upowaznionych do
reprezentowania podmiotu, o3wiadczenia wlaSciwego organu, zarzqdu gl6wnego lub
innego organu wykonawcz ego, wyralajqce:
a) upowaznianie na skladanie oferty narealizacjg okreSlonego zadaniapublicznego,
b) zgodg na zawarcie w imieniu podmiotu skladaj4cego ofertg umowy z Gminq

Miejsk4 KoScierzyna,
c) upowaznienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywanie rozliczeh

w tym zakresie,
3) odpis statutu lub inny dokument potwierdzaj4cy zakres dzialalnoSci podmiotu-

w przypadku kopii dokument6w winny byd one potwierdzone zazgodnoic
z orygrnalemptzez osoby uprawnione do reprezentacji,

4) informacjg o wczeSniejszej dzialalnolci podmiotu skladaj4cego ofertg w zakresie,
kt6rego doty czy zadanie;

5) oSwiadczenie o posiadanym rachunku bankowym wrazz numerem.

Uwasa: Zalqczniki nalezy potwierdzit za zgodnoit z oryginalem na kahdej stronie
(pieczqtka organizacji, podpis o.soby upowaznionej z pieczqtkq imiennq oraz datq).
Uwaga: Ofertg muszq podpisat osoby, kt6re zgodnie z zapisami w KRS lub innym
dokumencie prawnym sq upowaznione do reprezentowania o.ferenta na zewnqtrz
i zaciqgania w jego imieniu zobowiqza{t Jinansowych (zawierania umdw).
W przypadku skladania ofert na dwa lub trzy zadania dopuszcza sig dol4czenie tylko
jednego kompletu w/w dokument6w ( nie dot. kalkulacji ceny)
Oferty nalezy skladai w Miejskim Osrodku Pomocy Spolecznej w KoScierzynie, ul.
Brzechwy 5, 83-400 KoScierzyna, w zamknigtych opieczgtowanych kopertach opatrzonych
napisem ,,Konkurs" oraz nazwq zadania (nale?y wpisa6 nazwg zadama z tekstu
ogloszenia konkursowego) osobiScie lub drog4 pocztowQ (decyduje data wpl.yvur a n
stempla pocztoweqo) w terminie: do dnia 21 grudnia 2020 roku do eodz. 10.00.
a) Druk oferty realizacjr zadarua publicznego mo2na pobrad w Miejskim Osrodku Pomocy
Spolecznej w KoScierzynie pok. Nr 13

Oferty musz4 by6 podpisane i opieczqtowane przez oferenta, kuZdy wniosek powinien by6
trwale pol4czony.
Oferty zlohone po terminie oraz sporzEdzone wadliwie lub niekompletne pozostan4 bez
rozpatrzeria.

ZloZenie oferty nie jest r6wnoznaczne z przyznaniem dotacji. Czas zwr4zania ofert4 - 30
dni od skladania ofert.

VI. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ
TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT.

1. Oferty bEd4 oceniane pod wzglgdem formalnym i merytorycznym.
1) kryteria formalne (zal. nr l):

a) czy oferta zostala zloZona w terminie ustalonym w ogloszeniu?
b) czy ofefia jest przedstawiona na wlaSciwym formularzu?
c) Czy oferla zostala podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania

podmiotu?
d) Czy ofefia zo stala zloZona ptzez uprawniony podmiot?
e) Czy do ofert dol4czone sqwlaSciwe zalEczniki?



2) kry.teria merytoryczne (zal. nr 2):
a) ocena mozliwoSci realizacji zadania publicznego przez organizacjg

pozarzqdow4lub podmioty wymienione w art 3, ust.3;
b) ocena przedstawionej kalkulacji koszt6w realizacji zadania publicznego,

w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
c) ocena proponowanej jakoSci wykonania zadanra i kwalifikacje os6b, przy

udziale kt6rych organizacjapozarzqdowa lub podmioty okreslone w art. 3

ust.3 bEd4 realizowac zadanie publiczne;
d) uwzgl gdni eni e p I anowany ch pr zez oryanizacj g p o zar z4dowE I ub p o dmi oty

wymienione w art. 3 ust. 3 wktadu rzeczowego, osobowego, w tym
Swiadczenia wolontariuszy i pracy spolecznej czlonk6w

e) anahza i ocena realizacji zleconych zadai publicznych w przypadku
organizacji pozarz1dowej lub podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3, kt6re
w latach poprzednich realizowaly zlecone zadania publiczne, bior4c pod
uwagg rzetelnoSd i terminowoic oraz spos6b rozliczenia otrzymanych na ten
cel Srodk6w.

2. Zleceniodawca dokona wyboru oferty Podmiotu, ktory ma w swych celach
statutowych zadania z zakresu pomocy spotecznej w tym zapewnienie schronienia
osobom bezdomnym.

Zlecenrodawca dokona wyboru oferty Podmiotu, kt6rego oferta ma zapewnienie
schronienia osobom bezdomnym i odpowiada wymaganiom okreslonym w ustawie
o pomocy spolecznej, rozporz4dzeniu w sprawie minimalnych standard6w
noclegowni, schronisk dla os6b bezdomnych schronisk dla osob bezdomnych z
ustugami opiekuflczymi i ogrzewalni oraz niniejszej procedurze konkursowej i zostatra
oceniona przez komisjg konkursow4 jako najkorzystnielsza w oparciu o podane
kryteria wyboru.

Wyb6r dokonany zostanie do dnia 31 grudnia 2020r.

Burmistrz Miasta KoScierzyna, uwzglgdniajqc opinig komisji konkursowej, dokona
wyboru najkorzystniej szej oferty.

Decyila Burmistrza Miasta KoScierzyna jest ostateczna i nie przysluguje od niej
odwolanie.

6. Wyniki konkursu zostanq podane do publicznej wiadomoSci w formie ogloszenia
umieszczonego na tablicy ogloszef,, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
stronie internetowej Urzgdu Miasta KoScierzyna.

7. Zleceniodawca ustali termin podpisania umowy na realizacjE zadania w postaci
zapewnienia osobom bezdomnym schronienia przez Podmiot, kt6ry zostal wybrany w
drodze konkursu.

VII. POSTANOWIENIAKONCOWE

1. Dotowany podmiot, zobowi4zanv bgdzie do:
1) wyodrgbnienia w ewidencji ksiggowei Srodk6w otrzymanychnarealizacjg umowy;
2) udostgpnienie na wezwanie wlaSciwej kom6rki organizacyjnej Miejskiego

OSrodka Pomocy Spolecznej w KoScierzynie oryginal6w dokument6w (faktur,

4.

5.



rachunk6w) oraz dokumentacji, o ktorej mowa .vqizeJ, celem kontroli prawidtrowoSci
wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia wlaSciwej dokumentacji z niE
zwiqzanej;

2. Kontrola, o kt6rej mowa wylej, nie ograniczaprawa Gminy do kontroli caloSci
realizowane go zadaniapod wzglEdem finansowyrn i merytorycznym.

Na realizacj g zadaniatego samego rodzaju przeznaczono w roku 2020r. kwotg w wysokoSci
160.000 z1( slownie: sto szeS6dziesiqttysigcy zlotych)

W pozostalym zakresie nie objgtym niniejszym ogtroszeniem mqq zastosowanie przepisy
ustaw z dnia 12 marca 2004 r o pomocy spolecznej (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 z p62n.
zm) oraz ustawy z dnra 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci poZytku publicznego
i o wolontariacie ( t.1.Dz. U. 22020r., poz. 1057).



Zalqcznrknr I

KARTA OCENY OFERTY

I. Weryfikacj a formalna:

Podpisy czlonk6w Komisji:

L

2.

J.

Nazwa zadania:
zapewnienie osobom bezdomnym zterenu miasta KoScierzyna schronieniawrazz wyzywieniem.
Nazwa Podmiotu:

Kryteria fbrmah-re: Tak Nie Uwagi
1 Czy Podmiot zloZyl of-ertg w terminie

okreSlonym w ogloszeniu
konkursowym?

2. Czy oferta zostala zloZona na
wtaSciwym formularzu?
Czy oferta jest podpisanaprzez osoby
do tego upowaZnione?

4. Czy oferta zostala zlohona przez
Podmiot uprawniony do uczestnictwa
w otwartym konkursie ofert?

5. Czy of erta zaw ier a wymagan e

zalqczniki?
Czy oferta spelnia kryteria formalne?



Zal4cznrkNr 2

IL Ocena merlztorlzczna punktowa

Podpisy czlonk6w Komisji:

1

2.

3.

Kryteria oceny merytorycznej
Pu n ktacja

Ilo56 punkt6w
przyznanych przez
czlonk6w Komisji

Konkursowej

Suma
punkt6w

Srednia
arvtmet

I 2 3 4

1 Ocena mozliwo Sc i r eahzacjr zadania
publiczneg o przez or ganizacjg
pozarz4dow4 lub podmioty
wymienione w art 3, ust.3;

0-5
pkt.

2 Ocena przedstawionej kalkulaci i
koszt6w realizacjr zadania, w tym w
odniesieniu do zakresu rzeczowego
zadania?

0-5
pkt.

3 Ocena propollowanej j akoSci
wykonania zadania i kwalifikacje
os6b, przy udziale kt6rych Podmiot
bEdzie realizowa6 zadanie

0-5
pkt.

4 Anahza i ocena wykonania zadah
zleconych Podmiotowi w okresie
poplzednim z uwzglgdnieniem
rzetelnoSci i terminowoSci ich
r ealizacji oraz sposob u rczliczenia
otrzymanych na ten cel Srodk6w

0-5
pkt.

RAZEM:


