Burmistrz Zawichostu
OGLASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy spolecznej
w 2021 roku
Do otwarteqo konkursu ofert moqp przystppiô: organizacje pozarzdowe w rozumieniu
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalno§ci po±ytku publicznego i o wolontariacie
(t .j Dz. U. 2020 poz.1057 ze zm. ) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wlw ustawy,
prowadzce dziaaInoô statutowq w dziedzinie objtej konkursem, ktôre zamierzajcl
realizowaá zadanie na rzecz mieszkañców Gminy Zawichost.
I. Rodzaj zadania:
Pomoc spoiLeczna - planowana dotacja 10 000,00 z:
II. Cel konkursu:
Celem konkursu jest wyonienie ofert i dofinansowanie projektów na realizacjç w 2021 roku
zadania publicznego z zakresu pomocy spoecznej
II. Forma ziecania realizacji zadañ publicznych: wsparcie
III.Opis zadania:
Nazwa zadania

1. Pozyskiwanie ad y k uiLow
2ywnociowych dia
najubozszych
mieszkañcOw z terenu
Gminy Zawichost.
2. Przywóz i dystrybucja
artykuôw ywnociowych
wrôd najubozszych
mieszkahcôw z terenu
Gminy Zawichost

planowane wydatki w roku
2021
4000,00 z

6 000,00 z

W 2020 r. Gmina Zawichost przyznaa na reaIizacj zadañ z zakresu pomocy spoecznej
7.000,00 ziL .
Wysokoó §rodk6w planowanych na reaIizacj zadania w 2021 r. zostaiLy okreIone w
uchwale bud2etowej Gminy Zawichost NrXXVI/159/20 z dnia 21.12.2020 r.
Wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy spoiLecznej nastpi wraz z udzieleniem
dotacji z przeznaczeniem na nastpujcy rodzaj zadania
Rodzaj zadania:
1) Pozyskiwanie artykuiLôw 2ywno§ciowych dia najubo2szych mieszkañcôw Gminy z
ró±nych ±ródeiL mm. od producentów, hurtownikôw, darczyhców itp.
2) Przywóz , roziLadunek i dystrybucja artykuôw 2ywno§ciowych dia najubozszych
mieszkañcOw Gminy np. w formie paczek 2ywno§ciowych , zakwalifikowanych
do pomocy przez Orodek Pomocy SpoiLecznej w Zawichocie

IV. Zasady przyznawania dotacji
1. Zo±one oferty zostajq ocenione zgodnie z kryteriami okreIonymi w pkt. VI.
2. Dotacj w drodze zarzqdzenia przyznaje Burmistrz Zawichostu. Cd zarzqdzenia
w sprawie wyboru oferty i przyznania dotacji nie ma zastosowania tryb odwoawczy.
3. Dopuszcza si mozIiwoô udzielenia dotacji w kwocie nizszej ni± wskazano w ofercie.
W takim przypadku organizacja pozarzdowa lub podmiot obowizany jest
do przedstawienia zaktualizowanego kosztorysu i/Iub harmonogramu realizacji zadania
w wyznaczonym przez Zleceniodawcç terminie. Nie przediLo±enie zaktualizowanego
kosztorysu i/Iub harmonogramu w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacj
z przyznanej dotacji.
4. W ramach dotacji bdq finansowane wycznie koszty bezporednio zwiqzane
z realizacjq zadania.
5. Zleceniobiorca zobowizany jest do wyodrbnienia w ewidencji ksiçgowej rodkôw
otrzymanych na reaIizacj umowy.
6. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datq rozpoczcia realizacji umowy
wg wzoru okreIonego w Rozporzdzeniu Przewodniczqcego Komitetu do spraw Po2ytku
Publicznego z dnia 24 pa±dziernika 2018 r. w sprawie wzorów ofert I ramowych wzorów
umów dotyczqcych realizacji zadañ publicznych oraz wzorów sprawozdañ z wykonania
tego zadania (Dz.U.2020 poz.1057 ze zm. ).
7. Zleceniobiorca p0 zakohczeniu realizacji zadania zobowiqzany jest do przedstawienia
szczegôlowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania
zgodnie ze wzorem okreIonym w Rozporzqdzeniu Przewodniczqcego Komitetu do
spraw Pozytku Publicznego z dnia 24 padziernika 2018 r. w sprawie wzoru ofert i
ramowych wzorów umów dotyczcych realizacji zadañ publicznych oraz wzorów
sprawozdañ zwykonaniatych zadah (Dz.U.2020 poz.1057 ze zm. ).
V. Terminy i warunki skiadania ofert.
1. Termin I miejsce skiLadania ofert :od dnia 21.01.2021 r. do dnia 04.02. 2021 r. do godz.
15.00 pocztq : Urzd Miasta i Gminy Zawichost, ut. Zeromskiego 50, 27-630 Zawichost
tub osobiscie w sekretariacie w/w Urzdu - I pitro, pok. Ni 10 (w obu przypadkach
decyduje data wpiLywu do Urzdu).
2. Formutarz oferty mozna pobraá w Urzdzie Miasta I Gminy Zawichost w sekretariacie
Urzdu, I pitro, pok. Nr 10 tub ze strony internetowej Gminy - www.zawichost.pI
3. Wszelkich informacji dotyczcych otwartego konkursu udziela: Anna Barszcz
tel.: 158364-115; e-mail: sekretariat.zawichost@wp.pI
4. Cferta winna byó ziLozona w zamknitej kopercie, opatrzona nazwq Zteceniobiorcy,
nazwq zadania oraz sformuiLowaniem ,,Otwiera komisja konkursowa". W jednej kopercie
mo±e byá umieszczona tylko jedna oferta.
5. Oferta musi speiLniaó wszystkie warunki formatne zgodne z ustawq z dnia 24 kwietnia
2003 r. a dziaiLalnoci pozytku pubticznego i o wotontariacie.
6. Rozpatrzeniu podtegaô bpdol wyiLqcznie oferty sporzqdzone wg wzoru zawartego
w Rozporzqdzeniu Przewodniczqcego Komitetu do spraw Pozytku Publicznego z dnia
24 pa±dziernika 2018r w sprawie wzorow ofert I ramowych wzorOw umów dotyczqcych
reatizacji zadah publicznych oraz wzorow sprawozdah z wykonania tych zadah (Dz. U.
2020 poz.1057 ze zm.), wypeiLnione w sposób czytelny.
W ofercie nate2y udzielió odpowiedzi na wszystkie pytania; jeIi pytanie nie dotyczy
zteceniobiorcy tub zgiLaszanego przez niego projektu, nale±y wpisaá ,,nie dotyczy".
VI. Termin, tryb I kryteria stosowane przy wyborze ofert
1. ZiLozone oferty opiniuje kamisja powoiLana przez Burmistrza Zawichostu.
2. Komisja Konkursowa rozpatrzy oferty w cigu 7 dni od upiLywu terminu ich skiLadania.
3. Komisja konkursowa ocenia:
a) moIiwoó reatizacji zadania publicznego przez zIeceniobiorc,
b) kalkulacjp kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesienlu do zakresu
rzeczowego zadania,
c) proponowanq jakoó wykonania zadania I kwatifikacje osób, przy udziale których
zieceniobiorca bdzie realizowaá zadanie pubticzne,
d) wkiLad rzeczowy, osobowy, w tym §wiadczenia wotontariuszy I prac spo{eczn
cziLon ków,

e) w przypadku zieceniobiorcy, ktôry w latach poprzednich realizowat ziecone zadania
publiczne, rzeteInoá I terminowoô oraz sposôb rozliczenia otrzymanych na ten cel
§rodków.
4. Szczegóowe kryteria stosowane przy dokonywanlu wyboru ofert:
-

IIoô
punktOw

Maksymalna
iIoô
punktOw

MoIiwoô realizacji zadania publicznego przez zIeceniobiorc
- 1) Dowiadczenie w realizacji podobnych zadañ w poprzednich latach
- a) dowiadczenie do 1 roku
- b) dowiadczenie pow. 1 roku do 3 lat
- C) dowiadczenie pow. 3 tat

1
2
3
Katkutacja kosztôw realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego
zadania
- 1) Zaanga2owanie rodków wasnych w realizacjq zadania
- a)dolO%
1
- b)odll%do3O%
2
c)od3l%do50%
3
- d)od5l%do7O%
4
- e) pow. 71%
5
2) RôznorodnoO dzialañ, atrakcyjnoó programu w odniesieniu do
1-10
10
- kosztu realizacji zadania
3) Szczegoowoô ptanu rzeczowego zadania (mm. czy projekt jest
przejrzysty, czy harmonogram okreIa terminy rozpoczcia I
zakoñczenia poszczegolnych dziaañ wraz z ticzbowym okreteniem
1-10
10
skali dziaañ - np. ticzba wiadczeñ udzielanych tygodniowo, ticzba
- adresatOw)
4) Szczegoowoô planu finansowego zadania (mm. czy budzet jest
czytelny, poszczegolne pozycje sel dostatecznie opisane, czy kazdy
1-10
10
wydatek ma odniesienie do dziaania, czy wszystkie pozycje
- budzetowe sel uzasadnione)
Proponowana jakoO wykonania zadania I kwatifikacje osób, przy udziaie ktOrych zieceniobiorca
b?dzie realizowaô zadanie publiczne
wykwatifikowana kadra reaIizujca zadanie
tak - 1
1
nie-0
Wkad rzeczowy, osobowy, w tym wiadczenia wolontariuszy i praca spoeczna czonkOw
- a) wkad rzeczowy
1
tak - 1
or
b) anwiadczenia wolontariuszy i/tub praca spoeczna czonkôw
nie - 0
1
W przypadku zieceniobiorcy, ktôry w latach poprzednich realizow& ztecone zadania publiczne,
rzetetnoô I terminowoO oraz sposôb rozticzenia otrzymanych na ten cel rodkôw*
a) zozenie sprawozdania i/tub uzupeftiieñ w wyznaczonym terminie
max
3
- b) rzetetnoó realizacji zadania
3
- c) rzeteInoá rozliczenia przyznanych rodkôw
3
* Zieceniobiorca, Wry nie realizowat zieconych zadañ publicznych w latach poprzednich otrzymuje 9 punktOw

5. Komisja konkursowa poprawia w ofertach oczywiste omyki pisarskie oraz oczywiste
omyki rachunkowe, z uwzgIdnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek, niezwocznie zawiadamiajc o tym pisemnie, drogq elektronicznEl lub
telefonicznie zleceniobiorcç, którego oferta zostaa poprawiona.
6. Komisja konkursowa pisemnie, drogq elektroniczncl lub telefonicznie wzywa
zleceniobiorców, ktOrzy w terminie okreIonym w ogoszeniu nie zoyIi wymaganych
owiadczeñ lub dokumentów stanowiqcych zaqczniki do oferty albo zo±yIi wymagane
przez zamawiajcego owiadczenia I dokumenty zawierajqce bdy, do ich zo±enia
w wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich zo2enia oferta podlega odrzuceniu.
7. Oferta nie podlega ocenie merytorycznej I podlega odrzuceniu, w szczegóInoci, jezeli
zostaa zozona:
a) po terminie okreIonym w ogoszeniu,
b) w niewaciwej formie (przesana faksem, drogel elektronicznq),

c) na niewaciwym formularzu,
d) przez podmiot nieuprawniony,
e) przez podmiot, który wediLug statutu nie prowadzi dziaiLaInoci w dziedzinie objtej
konkursem,
f) bez szczegóiLowego planu rzeczowego hub finansowego.
8. Komisja mo2e uzalezniô rozpatrzenie oferty od ziLo±enia, w okreIonym przez siebie
terminie, dodatkowych informacji lub dokumentów, dostçpnych zieceniobiorcy.
9. Ostatecznq decyzj 0 udzieleniu dotacji podejmuje zarzdzeniem Burmistrz Zawichostu
10. P0 zakohczeniu postçpowania w sprawie przydzielania dotacji na reaIizacj powyzszego
zadania jego wyniki zostanq podane na tablicy ogtoszeñ Urzdu , stronie BIP
www.bip.zawichost.pl oraz na stronie internetowej Gminy www.zawichost.pI
VII. Informacja z realizacji zadania publicznego za 2020 rok.
W 2020 roku Gmina Zawichost przyznaiLa na wsparcie realizacji zadania publicznego z
zakresu porn ocy spoiLecznej kwotp 7.000,00 ziL.
Zadanie to realizowane byiLo przez: Stowarzyszenie Swiçtokrzyski Bank Zywnoci Aleja
3-go Maja 73 ,27-400 Ostrowiec Swiçtokrzyski oraz Stowarzyszenie ,,Na Rzecz Rozwoju
Wsi Czyów Szlachecki "z siedzibq Czy26w Szlachecki 47; 2 7-630 Zawichost
Zrealizowane zostaiLo zgodnie ze zfozonq ofertq.
VIII. Warunki i termin realizacji zadania.

1. Konkurs obejmuje przedsiwzicia, których realizacja rozpoczyna si nie wczeniej
ni± przed datq podpisania umowy, a koñczy nie póniej ni2 w dniu 31 grudnia 2021 r.
2. Termin i szczegóiLowe warunki realizacji zadania zostanq zawarte w umowie wediLug
wzoru okreIonego w Rozporzqdzeniu Przewodniczqcego Komitetu do spraw Poytku
Publicznego z dnia 24 pa±dziernika 2018r. w sprawie wzorôw ofert i ramowych wzorOw
umów dotyczqcych realizacji zadah publicznych oraz wzorów sprawozdañ z wykonania
tych zadañ (Dz. U. 2020, paz. 1057 ze zm.) podpisanej z wybranym zIeceniobiorc.
3. Zleceniobiorca przyjmujqc ziecenie do realizacji, zobowizuje si do jego wykonania
w trybie i na zasadach okreIonych w umowie.
4. W trakcie wykonywania zadania oraz pa jego realizacji Burmistrz Zawichostu lub osoba
upowa±niona ma prawo do kontroli wykanywania zadania w zakresie zgodnoci
z umowq, efektywnoci i rzeteInoci oraz jakoci wykonania zadania, prawidiLowoci
wykorzystania przekazanych §rodk6w finansowych oraz sposobu prowadzenia
dokumentacj i.
5. Zadanie publiczne nie maze byô zrealizowane przez podmiot nie bdcy stranq umowy,
chyba, ze umowa zezwala na wykonanie okrelonej czci zadania przez taki podmiot.
6. Przewidywana dotacja nie mote byô wykorzystana w szczegôInoci na: zadania i zakupy
inwestycyjne, zakup gruntów, dziaiLaInoO gospodarczq, pokrycie kosztów utrzymania
biura, wynagrodzenie pracowników, poza zakresem realizacji zadania publicznego,
dziaiLaInoó polityunel I religijn.
7. Otrzymanej dotacji zieceniobiorca nie maze przekazywaô osobom trzecim.
8. Zleceniobiorca, pa otrzymaniu dotacji, zabawizuje si do informowania w wydawanych
przez siebie (w ramach zadania) publikacjach, swoich materiaiLach informacyjnych
(plakatach, zaproszeniach, regulaminach, kornunikatach, ogiLoszeniach prasowych, itp.)
poprzez zapis ,,Zrealizowano przy pomocy finansowej Gminy Zawichost"
oraz poprzez zamieszczanie herbu Gminy Zawichost.

BURMISTRZ
mgr Katarzyna Kondziolka
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