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Prezydenta Miasta Siedlce

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg w 2015
roku oraz w latach 2015 - 2018 zadai z zakresu pomocy spoleczneJ.

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz.U. z 2013
r. poz. 594 z p6 . zm.) oftz 

^rt. 
13 usr. I usrawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku

publicznego io wolontadacie (Dz.U. z 2014 r. poz. lll8 z p6in. zm.), wzwiqzkuz art.25 ust.
4 i 5 ustawy z dnla 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz.U. z 2013 t. poz. 182 z p6an.
zm.), w zwi4zku z $ 10 ust. I Programu wsp6lpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarz4dowynri
i innymi podmiotami prowadz4cymi dzialalnoid pozytku publicznego na 2015 rok, stanowiqcego
zal4cznik do Uchwaly Nr XLVI/834/2O14 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 paidziernika 2014 r.
w sprawie uchwaienia programu wsp6lpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozzLrzqdowym i i innymi
podmiotami prowadzqcymi dzialalnodi pozytku publicznego na 2015 rok, zarzqdza sig, co nastgpuje:

sl.
1. Oglasza si9 otwarty konkurs ofert na realizacjg w 2015 roku oraz w latach 2015 - 2018 zada6

z zakresu pomocy spolecznej.

2. Szczeg6]owe infomacje doq/cz4ce warunk6w realizacii zadai oraz trybu i kyteri6w wyboru
ofeft zawiera ogloszenie o otwaflym konkursie ofeft na reaiizacj€ w 2015 roku oraz w latach
2015 -2018 zadai z. zakresu pomocy spolecznej r,r,raz z.,Wamnkami konkursu ofert o udzielenie
dotacji na realizacjg zada,6 z zaktesu pomocy spolecznej w 2015 roku,, oraz ,,Warunkami
konkursu oferl o udzielenie dotacji na realizacjg zadafi z zakesu pomocy spolecznej w iatach
2015 20 t 8", stanowiqce zal4uzn ik nr 1 do niniejszego zavqdzenia.

Ogloszenie, o kt64.nr mowawust. 2 zamieszcza sig na tablicy ogloszef, na shonie intemetowej
oraz w Biuletynie lnfomacji Publicznej Urzedu Miasta Siedlce oraz Miejskiego Ojrodka
Pomocy Rodzinie w Siedlcach.

3.

$2.
Zasady przyznawania dotacji okreSla Uchwala Nr XLVI/834/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 30
pazdziemika 2014 r w sprawie Lrchwalenia progranu wsp6lpracy Miasta Siedlce z organizaciami
pozarz4dorvymi i innymi podmiotami prowadz4cymi dzialalnosd po2ytku publicznego na 2015 rok.

/20r4 Prezrdenra MiaslaSiedtcew sDrawie
I 3 zadari z zahesu ponoc' sDoleczne

olsdtego konku(u ofert na



AEFEB2stgBDFB!9C:039lA45170335D2f 3291 l0F

s3.

I. Prezydent Miasta Siedlce moZe w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach odstqpii od
realizacj i zadari okreslonych w ogloszeniu konkursowym, informuj4c o powyzszym uczestnik6w
konkursu.

2. Prezydent Miasta Siedlce moze na kazdym etapie postgpowania konlersowego uniewaznid
konkurs bez podania przyc4,ny.

3 . Oceny ofert dokona Komisja Konkursowa powolana przez Prezydenta Miasta Siedlce.

4. Prezydent Miasta Siedlce moze negocjowad warunki i koszty realizacj i zadania oraz proponowae
dofinansowanie niepelnego zakresu zadania w przyjgtych ofertach.

5. Prezydent Miasta Siedlce moze dokona6 wyboru jednej lub wielu ofert w ramach jrodk6w
finansowych przeznaczonych na realizacjg danego zadania.

s4.
Wykonanie zafl4dzenia powierza sip Dyrektorowi Miejskiego Osrodka pomocy Rodzinie
w Siedlcach.

$s
Zaft4dzenie wchodzi w zycie z dni€m podpisania.

uARz4lrzlNl! NR. /201 4 Pre4dcnb M6ra SLedtce* s@
2015 - 2013 zadari z alJesu ponocy spoiocznej



Zalqcznik nr I
do Zarz4dzenia Prczydenta Miasta Siedlce
x,t&l.fgtt
z dnial l. iisuoDada 2014 r.

Prerydctrt Mirstr Sicdlce
,/s prrf Skwcrrc Ntepodlaghed 2

drlrhi$ m podstrwts rrt 13 ust I wtrwy z ddr 24 kwletnh 2003 r. o ddrhhocd potrak|| publicrnogo
I o wolortrr|rdc (D& U. r 201'l r. por. lllS r p6tu, m.), w rwh.rku r rtt. 25 us( 5 ust wyrdDb12 mulr

2UN r. o pomocy spolec&cJ Gla U. r 2013 r. poe. 182 ,e rn.)

rlprtsrl
oErnlr.cjc pomrqdowe prowrdrec! ddrlilnos{ w r.krcsle pomocy spohcrnoJ

otilt
osoby pnwre i jcdlos d olgrLlncyjrc drtdrjQcc !r podstrric prrepis6r o stosutrku Pristwr do Kodctoh

K.tolickit4o w R ccrypospolitej Polskiej, o stosuuku Pristwr do imph kodciol6w i zwipk6w vyrmaiowych
oraz o gwemcjrcb woltroscl sumletrir I wyzurrla, jeiioli ict cch statuaowe obejmujl pro{.drede drhhlnogcl
poqfkr DublicrneSq, stonrrrysseDt jedmscksrmolttdu terytoridrcgo, sp6lddehle socidre, sp6lH slcyjne

I sp6lh r ogrrd.roli odpowiedrialm6cil onr lluby sportowc Nlcc sp6l}rni drirtriqcyni rr podstrwte
przcp|s6w ustrwy r rlnie 25 czcrwre 2010 r. o qrortie @2. U. z 201.1r. poc. ?15,\ kt6rc ltc dd.hla

w cdu Glqgtttoh rysku orrr prresn cajl crloda dochodu na rtelizrcjg ccl6w slrtutowych onz lle prtclDrcrrh
rysku do podrirlu niedry swoici urLirlowo6q .kcjomriulry i prr.owDlk6w,

do skhdrrir ofert m rcdlncJe w 2015 roku orrr w lrtrch 2015 - 2018 lrsttpqhcyah zrdri z trlrcou pomocy
spohrncjl

2.

4.

3.

1.

5.

6.

Udrlelenle schrorienh osobom b€sdomrym (2015 - 2018) - plsnowaiE kwota dolroji:

- w 2015 n - do 180 000,m rb

- w 2016 r. - do l& 000'00 rU

- w 201? r. - do 184 000'0 rU
- r 2018 r. - do 186 000'00 rL
zopcwoioDie pomocy w Dostrd goqcego poailku osobom, kt6ro whsrym strndem rie mogq go soble

repwnid (2015 - 2018) - Dlanowana kwota dotaojii

- w 2015 r. - do 18ll 0lX)'fi) d;
- w 2016 r, - do lEl 000,fi1rli

- rv 201? r, - do 184 000'00 d;
- w 2018 r. - do 186 fl10'00 zL

Orgenirowmie i Swirdczenh uslug opleluiwyc\ w ttn sp€tjdistycnych' t mlejsotr remlasrkuir osoby'

kt6rr nyh.gr trkiej ponocy (2015 - 2018) - planov,ana htots dot ojii

- r 2015 r. - do 70ll 0llO,0O d;
w 2016 n - do ?05 00o'fi1d;

- w 2017 n - do 710 000,00 d;
- w2018n-do715 n(nrI
Pomoc w utrrymniu ctysto{cl I hlgleny ooobom lqiuboisrym (2015 - 2018) - planowsna kwota dotacji:

w 2015 r. - do l9 00O00 rU

- w 2016 n - do 20 000.1[ rl:
- w 2017 n - rlo 21 (X)O|X) rb
- w 2018 n - do 2:l 0lXL00 rL
Pomoo rracrovr dtr rcddtr n{ubobrych (2015) - planorraru kwob dobcji do 157 500'00 di
wspienric orguincji r{nujwch stQ porysHwrnien bwnocci i jcj dystrybucje !r recr irlych
podnbt6w (201 5) - planowsns kwota dotacji do l l0 (x)0'(x) zl;



7. Orgrnir.cjr imprctf choinkowej t prctk mi dla r|,lecl z mdth rduboiszych (2015) - planowana kwota

dotacji do 15 000,(x) zl;
8. Wspieraaie drielelno6ci phc{wek wsprrcis dtieDrcgo (2015) - ptanovana kwota dotacji do 

'140 
000,00 d.

Szczeg6lowe varunki konkursu ofert o udzielonio dotacji na rcalizaojq zadad z zahesu pomocy spolecznej

w 2015 roku omz w latach 2015 - 2018, sporz4dzotrc odnbnie dla kazd€go z ww. zadai, stanowiq irte$aln4 02$66

nini€js"ogo ogl,osz€ni8.

Informacje okreilajqce varunki pr4znawania dotacji i realizowania zadai oraz tetmin, tryb i kryte.is stosowqne

prry *yborze ofert motna otzymsd w Mieiskim Osrodku Pomo.y RodtiDic w Siedlcrch, prtf, d. Sienkievicaa 32.

iti*omikietn upowa2nionym do kontakt6w z zainieresowanymi podmiotami jest p. BeIrrId Trros' pok nr 32'
teL (2O 632 57 aX. Ogl,oszeni€ o otwartym konkusie oftrt omz warunki przJzrawanis dotaoji zamieszczonc zostaly

rOvniet na stroaaoh intemetovyoh i w Biuletynach lnformacji Publioznej luirstr Siedlce (gry$dlse'D
omz Miejsldego o3rcdkr Pomocy Rodrinie w Siedlcrch (nmllaoDllsbdbel|).

Oferty na realiz.cjl ww. zadan nahzy skhdad w zamkniggoh kopertach (kop€rta Powinna by6 opatr:zom nazwl
zadania oraz piec4oiq podmiotu) w Krncel.rll Og6lrej Miejsklego Ogrodkr Ponocy Rodtinie
w Sicdlcec\ ul Stenktewicra 32. w terminie do 18 grudntr 2014 r., do godL 9w. Ofety, kt6re dotrQ po tym terminie'

zostanq zwr6cono b€z ro4atrzeda.

Rorprtnenie ofert pod wugkdeD fotmdnyD nrsqpi w drtu 18 Srudnis 2014 t w pokoJu nr 35 It[leiskiego
(Xrodka Pomocy Rodfite w Siedlcrch. Pod wrgkdem metytorycznym ofety ,oltanQ roq''tr,ole
19 grudtrh 2014 r. oststecznym rozstrzygnigciom konkursu b$zie podjecie prrcz Rsde Miasta siedlce uohwab

bDdretowej na 201 5 mk, gwarantujecej dki fin8nsolfe m realizaojq povyzszych zadatl.

Prezydent Miasta Siedlo€ zastEega sobie prawo do odwohnia konkutsu otaz przesuaigcia tenninu rozpocztcia

i zakoiczet a posrgpowania konluF"owe8o.



Pr€zy.dert Miasta siedlce dzialaiqc na podstxwie usta$T z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialarnosci poiyfku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r, poz. I l1g z pi,in. zrl,.), w zwi4zku z art. 25 ust. 5 ustawv

z dni^ 12 m^rca 2004 r. o pomocy spol€cznej (ltz,IJ.22013 r. poz.182 ie zm.), ogtasza onr a.t-n f.." f."," ot"n
o udziel€nie dotacii na .yfiffi?fiJ%fikresu pomocy spotecznej

Warunki konkursu ofed o udzieleni€ dotacji na realizacjt zadai
z zakresu pomocy spotecznej rv latach 2015 _ 201g

Rodzaj zadania:
UDZIELEME SCHRONIENIA OSOBOM BEZDOMNYM

zwane dalei zadaniem

Zasadv oq6lne:
l Miasto siedlce udziela dotacji na dofinansowanie dziarai poilmiot6w w zakresie pomocy spolecznei,

stosownie do ustaloDycb pdo.ytcL6w omz posiadanych Srodk6w finansowvch.2 zleEenie i realrzaqa zadania odbywa srq na fodstawie ustawy z dnia 24 
'kwiernir 

200J r. o dzialarnoici
_ p,oz),tku publicarego i o wolontariacie (Dz. IJ. z 2014t.poz.lllg zp()in. zm.).3. W otwartym konl:urs;c olcr nmg4 uczesriczya organizacje pozarzEdowe oraz ilrne podnioty

wr.nnenlonewalt.3ust.3ustawyodzialalnoscipoA,tkupublicznegoiowolontariacje(Dz.U.z2014r.
poz. 1118 z p6in. zn.), zgodnie z uchwal4 XLVI183412O14 Rady Miasra Siedlce z dnia
30 paidziemika 2014 r. w sprawie uchwalenia progmmu wsp6+pracy Miasra SieLllce z o.ganizacjami

_ pozarzqdowlmi i inn)'mi podmiotami prowadz4cyni dziala.lno66 poz},ti]] publicznego na 2015 rok.4 ?Tt: hb wigcej 
_ 
organizac.je, dzialaj4ce wsp6lnie, mogq zl;yi'wspoln4 oferiQ wskazLu4c4, Jakie&ialania w mmach realizacji zadania pLrblicznego b9d:1 wykonlwa6 (art. l,i ust. 2 5 ustiwy z drna

_ 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci poz),tku publicmego i o wolontariacie).
5. Dotacja moze zosta6 przeznaczona wylqcznie na wydatki zwi4zane z rcaiizacjq zleoonego zadania.6. Wszystkie koszty pozostajace w bezpoSrednim zwi4zk\t z rc ljzacj4,uauoiu, p-.rrru"ro"u ,ru 1"gowykonanie s4 kosztami L:waiifikowanymi i mog4 zostai sfinansowane iub doinansowane z doiaili

(wlaugrodzenie koord;araiom w pzypadku zadair calorocznych, obsluga ksiggowa, pokycie koszt6w
prcwadzenia biura w zakesie niezbgdnym do realizacji zadania)_ Wyrlarki 

-Iego 
rodzaju nie moga

- stanowid kwoty rrTiszej nii 2570 wartosci otrzyman€j dotacji.
7. Prezydenr Miasta siedlce zastrzega sobie prawo do odwolania konllr..u omz przesunecu terminu

rozpoczQcia i zakoiczenia post€powania konkursowego.

lizac rv lat|ch -2018iw
Planowana krvota dotacji na zadanie w poszcz€g6lnych harh

SrodI

- w 2015 r. -do 180 000,00 zt;
w 2016 r. - do I82 000,00 zl;

- w 2017 r. - do 1&l000,00 zt;
w 2018 r. do 186 000.00 zl.

Pnewidlyany zakres realizacji zadania w kaZdvm roku _ 10 000 osobodnr.
Kwoty pzeznaczone na realizaciq mnrelszego zadania w rarach 20ro 20rg omz zakes jego rearizacji
mogq ulec zmianie.

2. W 2013 roku drodki publiczne wydatkowane na ten cel wynosily 210 003,00 zl, przy calkowit,,m koszcie
realizacji zadania w wysoko(ci 278 327,01 zl.

3. Przcwidylvane wykonanie ww. zada a w 2014 roku 165 000,00 zl dotacji (za l0 000 osobodni),
przy calkowitym koszcie reaiizacji zadania wyrosz4c),n 202 396,00 zl.

III. Przedmiot realizacii zadania:

. Pfledmiotl3m konkusu jest zapewnienie osobom bezdomn],m schronie a. Osoby kiercwane bQd4
decyziE administmcin4 przez Miejski osrodek pomocy Rodzinie w Siedlcach. Realizacia zadania
nast€powa6 musi niezwlocznie po uzgodnicDiu z MOpR (decyzja actr risLncyjna Luh wsrqpne uzgodnicnie
telelimiczne). W naglej s1tuacji, k6ra wyst4pi poza gorlzinami pracy O6rojka, rozpoana c zasadnosci
uilzielenia osobie schr.onienia nalezy do podmioiu uprannionego_ W iakim przypadku podmiot wykonujecy



zadanic zobo$iqzuje iig do dopelni€Dia obowi4zku lormalnego w pier\r,szym dniu foboczym, w godzjnach
8" 10". Ponadto podmiot upra$niony ma obowiqzek niezwlocznego poinformowania MOpR o kazdej
nocnej nieobecno(ci bezdomnego. W przypadku nieobecno6ci bezdomnego przez dwie kolejne doby,
podmiot uprawniony ma obowi4zek pisemnego poinformowania MOPR, oelcrr wszszgcu ewerruameqo
po.lepo$ania o uchylenie decy,/j i.

Prz€widlvane potrzeby w z4kresie udzielenia schronieniajednorazowo - ok. 40 niejsc.
Z^strzEga si? mo2liwos6 przeprowadzenia wi4.tacji m;cjsca realizaoji zadanitsiedziby podDiotu

uprawnionego przed podpisaniem umowy.

Zakres przedmiotowj' realizowanego zadrnial. Wymaganiaobowiqzkowe:
1. Ponieszczenia noclegowe wyposa2one w odpowiednie meble do spania, szafy ubraniowe, koldry,

poduszki, poSciel i koce.
2. Umozliwienie dokonania zabieg6w higienicznych dostgp do wc i lazi€nki (z bie4cq cieplq i zinnq

wodA), zaopatrzenie w podstawowe Srcdki czystodci (w szczeg6lnojci: w .9cznik, mydlo, szarnpon,
proszek do prania, papier toaletory).

3. Obiekt dopuszczony do uzytkowania przez wlajciwe sluzby.
4. Udzielanie sclu.onienia przez 7 dni w tygodDiu od godzin wieczomych do porannych (w wyj4tkotrych

okolicznosciach np. trudne warunki atmosferyczne, choroba stw tetdzona przez lekarza , osoba moze
pozostawad w noclegowni calq dobg).

5. Aktywizowanie mieszkaic6w do wykonlwania na tercnie plac6wki codziennych prac porzqalkowych
i gospodarczych.

6. Zakaz spozywania alkoholu omz znaidowarria sig na terenie plac6wki pod wpl).wem alkoholu i innych
Srodk6w psychoaktywrych.

7. Niezwloczne informowanie MoPR, w rormie pisemnei (za potwierdzeniem zrozenia) o kazdej sltuacji,
kt6ra noglaby mie6 wpl}.\v lla przyznanie Swiadczenia.

. Wymaganiaoczekiwane:
1. Udzielanie wsparcia psychologiczncgo oraz pomocy w pzezwyci9Zariu t.udlosoi Zyoiowych.
2. Podejmowanie dzialair profilaktycznych, terapeutycznych i innych.

IV. Termin i warunki reslizacii zadani!:
1. Zadanie bgdzie realizowane w lalach 2015 - 2018.
2. oryanizacja ubiegai4ca sig o wsparcie realizacji zadania publicznego z budzetu Miasta zobowiazana

jest do zadeklarowania w kaidym roku jego reali"acji finansowego udzi|tu wlarnego w *Tsoko6ci
co najmniej 1070 planowanych na dany rok koszt6w zadania (S l0 usl. 5 progrirnu wsp6lpracy
Miasta Siedlce z organizacjami pozauqdowymi i innyrnj podmjolamj prowadz4cymi diiaialno{6 po4,tku
publicznego na 2015 rok, stanowi4cego zal4cznik do uchwaly Nr XLVI/83,{/2014 Rady Miasra Siedlcez dnia 30 paidziemika 2014 r. w spmwie uchwalenia prograrnu wsp6tpracy Miasta Siedlce
z organizacjami pozarz4dowymi i innymi podrniotami prowadzqclmi dzialalnoSl pozytku publicznego
m 2015 rok). Do ww. wkladu dopuszcza si9 mozliwosd zaliczenia wartodci dar;tvanych_ nraterial6;
i uslug na rzecz realizacji dofinansowanego zadania oraz wartodci wycenionego wkladu pracy wlasnej
czlonk6w organizacji i wolontariuszy zaangazowanych do realizacji zadania (wg maksymalnej stawki
wynoszqcej 50% przecjghrego rSrnagrodzenia w sektorze przedsigbio$tw za rok ubiegly, t4cznie
z naliczonymi pochodnymi od rych w]'nagrodzef).

3. Zadanie winno byd reaiizowane z najwyzsz4 starannodojE, zgodnie z obowiqzujqcymi standardami
i przepisamioraz zawarta umowa.

4. Szozegolow€ lraru*i realizacji zadania oke{li pisemna umowa.
5. Podmiot uprawniony zobowiqzany zostanie w umowie do udostgpniania dokumcntacji mer),toryczneji finansowei, celem dokonania kontroli ioceny realizacji danego zadania, w szczeg6lnosci:'stanu

jego realizsoji, efel(ywnoicj, rzctcinojci i jaltojcj wykonywaflia, prawidlowosci wykorzystania
otrzymanych. Srodk6w publicznych oraz prowadzenia dokumentacji okrcjlo ej w przepisach prawa
l w posranowrenraclr umowy.

6. Pnyznana dotacja podlega6 bgdzie rozliczennr zgodnie z Rozporzqdzenicm Ministra pracy i polib,ki
Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru of'erty i ramowego wzoru umowy dotycz4cych



realizacji zadania publicznego oraz wzoru spftwozdania z wykonania teSo zadania (DZ.IJ. z 2011 t.
Nr 6. Doz. 25).

Opis sposobu przvsotowrnia o{ei:
Olefla podmiotu uprawnionego ubiegaj4cego siQ o dotacjQ na realizacjQ zadania, sporzqdzona zgodDie

ze \rrzorcm okeilonym w Rozporzqdzeniu Ministm pmcy ipolityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.w spmwie wzonl olerty i ramowego wzoru umowy doryczEcych rcalizacji zadania publicznego oraz wzoru
sprawozdania z wykonatia tego zadania (Dz. U. z 20t I r. Nf6, poz. 25) musi zawierac:1. Szczeg6lowy zakres rzecmwy proponowanego do realizicji zajania, zawieraj4cy opis planowanych

dzia+afi.
2. InfonnacjQ o terminie i miejscu realizacji zadania_
3 K-alkulacjg przewidlvanych koszt6w, sporzqdzon4 odrgbnie na kazdy rok realizacji zadania.4. Zbiorcze zestawienie kosztdw rcaljzacjj zadania w laiach 2015 _ iOtS, z poa,rarern na poszczcg6lne

pozycje.
5. InformacjQ o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniaj4cych realtzac;Q zadalia.6. InformacjE o wysokoici irodk6w finansowych wlasnych ilub pozy"t uny"t, , ir-y"], z.oael na realizacj€

- zadania w poszczeg6lnych latach okesu, o kt6ryrn mowa w dziale IV, pi<t I ninielszych warunk6w.7. Informacj€ o wczesniejszej dzialalnojci podmiotu sldadaj4cego ol".tp , -k""r", ldorego dotyczy
zadanie.

8. lmlenny wykaz os6b zaangazowanych w rcalizacjg zadalia (pracor.nik6w, wolontanuszy r rn_) wmz z:
- opisem kwalifrkacj i zawodowych;
- infomacjq cT"yjesr to jedyne, czy dodatkowe miejsce pracy;
- okrcSleniein fonny zatrudnimia oraz wymiaru czasu piacy przy realizacli zadania;

wysoko(ciq w,,nagrodzenia (w przeliczeniu na godzinp) pzysluguj4cego w ramach realizacji zadania;
- zakresem obowi4zk6w.

9. W. przypadku, gdy podmior upmwniony realizuJe w t),ln samym obiekcie wigcej ni2 jedno zadanie
zobowiqzanyjest do ptzedstawienia koszt6w eksploalacyjnych (i ewentualnych po<lstawowych koszt6w
administracinych) calego obieku oraz procentowego oheslenia podzialu ty; koszt6w
na poszczcg6lnc zadada (z uzasa&icniem). Jezeli w obiekcie reaiizowane bed;ie tylko niriejsze zadanie- nalezy Tlozyi sro.or\ ne 05$ iadcleni(.

I0. Kopip aktualnego odpisu z Kmjowego Rejestru S4dowego, imego rejestru, ewldencji tub kopiQ
doL_ument6w porwierdzajEcych status prawny olcj:cnta i umocowanie os6b go rep.ezentuj:lcych. Odpis

_ musi byi zgodny z akualn),m sianem fakycznym i prawnym, niezaleznie od iego, kiedy zostai wydany.

" Y*1-t?iry wnrostor sktadanego.przez oddziaf terenowy nie posiadaj4ci osooowoSci prawnej
a\-ruarne pcrnomocnjcruo zr,,qdu tst6r neeo ituh rnn.go or8aru $)tur,a$LZ(gur do.ktadani. ofirry
: dglacje na realizacjQ zadania, podpjspanja "-d; * tym ,atesie, ,lysionowama uzyskanymi
funduszami i dokon,'wania rozliczeli z tych lunduszy.

,,, W frt1tu. gdy dwie Lub rli€cLij organizacje lub podmioty chcq wsp6lnie realizowai zadanie,
rcn wspoIla otcna must ponadlo w.kdl\1\ai:
1. Jakic dzialania_ w ramach realizacjt tego zadania l4d{ wykon},wai poszczeg6tne organizacje

pozaEqdowe lub podmioty $'5,rnienione w a .3 ust.3 ustawy o izialalnodci poZyku publicznego
i o wolontariacie.

2. Spos6b reprezentacji podmiot6w, o k6rych mowa w art. 14 usr. 2 ww. usiawy, wobec organu
administracji publicznej.
Umow€ zawa.t4 mi9alzy orgadzacjami pozarz4dowymi lub podmiotami wlmienion),rni w aft. 3 ust. 3

::111-1glil"L"":.i po2ytku publicznego i o wotontariacje, oh;Slajac4 
"akes 

ich iwiadc"eri skladaj4cych
srq na realzaclg zaoaira pubhcznego, zalEcza sip do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego_

Organjzacje lub. podmior) skladajqce olefte wsp6ln4 ponosz4 solidam4 orlpowiedzialnosi
7a ,oDowta/arua \ )rxkajqce z unowy o s \pJrcti feal.,/ar.J, zadania,

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest ponadto:
L Zal4cze e potwierdzonego pzez organ prowadz4cy statutu podmiotu uprawnionego albo irnego

dokum€n1u (o ile przepisy dotyczqce tunkcjonowania podnxotu ote przewidujq obowiqzkLr posiadaria
sratu'u). krorl olceila cel i zadania podmior.t.
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2. Tal4czenie kopii dokumeut6w potwierdzajtoych prawo do u44kowania lokatu, budynku/budyrk6$l
lub pomieszczei, w kt6rych realizowane bgdzie zadanie (umowa najmu, akt wlasnosci itp.).

3. ZloZenie O6wiadczenia o braku zaleglofti finansowych wobec Miasta Siedlce, ZUS i Urzedu
Skarbowego (wz6r w zalqozcniu).

4. W pr4padkr.r zal4czania do oferty kserokopii jakiegokolwiek dokumentu, kopia ta winna
by{ poSwiadczona za zgodnoii z oryginalen przFz organ wydajqcy dokument lub przez osoby
upowarnione do reprezentowania podmiotu.

UWAGA: Dopuszgza sie. abv orsanjzacje skladaiace kilka ofert w ramach otwaltvch konkurs6w ofefi
na realizacie zadai zleconvch z zakresu pomocy sp!]eq4ei" zalaczaly kopig lklualnego odpilq
z KRS. aktualne pelnomocnictwo zarzadu sl6wnego (iub inneqo oreauu w),Konawczeso ) -
iezeli dotvc4v oraz statut padlqiE[ ]lvlko dojednei oferfv.

Wskazanie mieisca i terminu sldadania ofert:
Oferty nalezy skladai w zamknigtych koperlach (kope a powinna byi opatrzona nazlvQ zadania

orM pieczQci4 podmiotu) w Kancelarii Og6tnej Miejskiego Osrodka pomocy Rodzinie w Siedlcach,
ul. Si€nkiewicza 32, w nieprzekaczalnyn terminie do dnia 18 grudnia 201,1 r., do godz. 900. Oferb,, kt6re
dotrq po tym terminie, zostaDq zwr6cone bez rozpatrzenia.

Otwarcie ofert oraz ich rozpatrzenie pod wzgledem formalnym nastqpi w dniu lg grudnia
201,{ r., w pokoju nr 35 Mi€jskiego Osrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach. pod wigledem
merytorycarym oferty zostanq rozpatrzone 19 grudnia 2014 r.

Proc€dura rozpatrywania ofert:
l. Prezydent Miasta powotuje komisjg, w celu przeprowadzenia postgpowania konkursowego.
2. W sklad komisji wchodzi trzech przedstawicieli prezydenta oraz trzech przedstawicieli organjzacii,

zaproponowanyoh przez Radg Organizacji pozarzEdowych Miasta Siedlce i powiaru Siedleckiego.
3. W pracach kornisji mogq uczestniczy6, z glosem doradczym, osoby posiadajqce specjalistycznq wiedzg

w dziedzinie obejmuj4cej zakres zadari publicznych, kt6rych konkurs dotyczy.
4. Komisja obraduje na pos;edzeniach zamkn;gtyoh, bez udziatu olbrent6w.
5. Przy ocenianiu ofert komisja kieruje sig zasadami r6wno6ci, uczciwej konl(urencji, rzetelnosci

i zgodnoSci z zadaniami publicznymi rcalizowarymi przez Miasto Siedlce.
6- PostQpowanie konkursowe sklada sig z dw6ch etap6w: oceny formalnej i oceny m€rlroryczrej zlozonyoh

oren,
7. Oceny formalnej (komplet dokumerrt6w, prawidlowo66 sporzQdzenia wdosku, terminowosd zlo2enia

oferry, wymagane zal4czniki, podpisy os6b upmwnionych do reprezentowania organizacji,
zadeklarowany wklad wlasny, zgodnoS6 charakteru zadania z zapisami statutu organizacji itp.) dokonuje
komisja.

8. Oferty sporz{dzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego z€stawu dokument6w
lub informacji, nie zloione w zamknigtej kopercie bedi rifkraczajqce poza okreslone zadani€
zostanq odEucone i wyl4czone z dalszego postgpowania.

9. Oferry, kt6re wptyn{ po terminie podanym w ogloszeniu o konkursie, pozostane bez rozpatrzcnia.
10. Nie prz€widuj€ siQ moZliwosci poprawiania i uzup€lniania ofert.
11. Konisja zajmuje stanowisko w kwestii podzialu dotacji na realizacjg zadari, po dokonaniu oceny

merytorycmej. Opinie podejmowane sq na zasadzje glosowania jawnego, zwykl4 wigkszoSci4 glos6w,
w obecnosci co najmniej czreroch czlonk6w komisji. W przypadku r6wnej liczby glos6w decydujc glos
przewodnicz4cego komisji.

12. Komisja pnedklada Prezydentowi Miasta do akceptacji listQ pozytywnie ocenionych ofeft konlursowych
wraz z proponowanlmi k$ord i do(a(ji.

13. Zadanie moze byi podzielone i zlecone do wykonania kilku podmiotom upmwnionym. W takim
pr4padku planowana kwota dotacji zostanie podzielona migdzy poszczeg6lne podmioty.

14. Komisja moze zaproponowad elemenry projcktu, kr6re mogE byi dotowa e, l4cznie z propozycj4
wysokosci dotacji.

15. WysokoSi przyznanej dotacji moZe byd nizsza niZ wniosko\',,ana w ofe.cie.



16. W,przypadku, gdy organizacja otrzymala dotacjg w wysokolci nizszej niz wnioskowana, jednostka
realizujqca postgpowanie konkursowe dokonuje z olerenteDt uzgodnlen, kt6rych celemjest doprccyzowanie warunk6w i zakresu realizacij zadania.

17. L4czna suma proponowanych dotacji nie moze przekraczaa k.vot! przEznaczon€_j do rozdysponowania
w konkursie.

1 8. Ostatec_znym rozstrzygnigciem konkursu bgdzie podj gcie przez Radg Miasta Siedlce uchwaly budzetowej
na rok 2015, gwarantuj4cej 6rodki finansowe na realizacjg niniejszego zadania.

19. Od rozstrzygnigcia w sprawie lrlboru oferty i uarietenila dotacji nie stosuj€ sig trybu
odwolawczego.

20. Wyniki otwaftego konk'rsu ofeft zostan4 podane do wiadomosci publiczne; poprzez wylvteszenre
informacji na tablicy ogloszeri w Urzgdzie Miasta Siedlce oraz w Miejskim O6rodiu pomocy nodzinie,
a takZe opublikowane na stronach ilrternetowych i w Biuleq,nach lnfoimacji publicznej Mia;ta i MOpiw Siedlcach.

21. Kazdy, w terftirie 30 dni od dnia ogloszenia wynik6w konkursu, moze zqdac uzasadnienia wyboru
lub odrzucenia oferty.

\4II. Krvteria oceny ofert:

. Organ zlecaj4cy zadanie, podejmuj4c decyzjg w sprawie udzielenia dotacji, kieruje sig nastgpnjqcS,rni
kryteriami:
L Dokonuj e oceny zgloszonych mozl jwojci re alizacii zadanla pnez podrn ioty uprawnione.2. Uwzglgdnia zadeklarowan4 przez podmiot uprawnionyjako$d dzialania i iwalifikacje os6b, przy udzialekt6rycb podmioi uprawniony ma reatizowa6 zadanie.
3. Dokonuje oceny przedsrawionej we wniosku kalkulacji koszt6w realizacji zadania, w tym w relacji

do zakresu rzeczowego zadania,
4. uwzglednia zadekrarowany .,dziar (rodk6\r finansowych wtasnych i/lub porlskanycrr z in.ych ir6del

na realizacjg zadauja oraz plaoowany przez oferenta wklad rzeczowy i osobowy, w tym swiadczenia
wotontanuszy or2rz ptaca spoleczn4 czlonk6w,

5. Uwzglgdnia analizg i oceng realizacji zadar4 zleconych podmiotowi uprawnionemu w poprzednich latach,
biorac pod uwagg rzeternosi i terminowos6 oraz spos6b rozliczenia oirzymanych na ten ce) 6rodk6w.6- Uwzglgdnia wysokoSd dotacji, przewidzian4 w budzecie uchwalonlm przez Radg Miasta Siedlce
na realizacjg ww. zadania.

L Warmki konkursu ofert o udzielenie dotacji na realizacjg zadania w latach 2015 _ 201B.2. Rozporzqdzenie Mirristra prary i po-lityki Spolecznej i dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie

I 
ramolegg w_zoru umo.rly dot. realizacji zadania publicznego 

"oraz *ro. ,p.u.oid*ru
tego zadanta (Dz. U. z 201 1 r_ Nr 6, poz. 25).
Follrlulaz Oiwiadczenia.
Ustawg z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialahosci po4,tku publicznego i o wolontariacie (uz. U. z 2014 r.
poz. l1l8 z p6zn. zm.).

IX.

wzoru ofer5,
z wyl(onarua

3.
4.



Warunki konkunu ufert o udzietenie dolacji na redizacjq zadaf
z zakr$u pomocy spoleczncj w latach 2015 -2018

Prczld€nt Miasta siedrce dzialaiac na podstawie [sta$y z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzi.lalno(ci poiytku
pxblicznego i o wolont^ri^cie (Dz.Il. z 2014 r. poz.lllg z p6in. zm.), w zwiqzku z art. 25 ust. 5 ustawy z

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolccznej (Dz. U. z 2013 r. poz. lg2 ze zm.), oglasza otwarfy konkurs ofert
o udzielenie duhcji na re liz cje zad^ni^ z z kresu pomocy spolecznei

w Iatach 2015 2018

zApEwNrENrE poMocy w posrAcr t$;llit3iorr"*, oroBoM, Kr6RE wLAsNyM
STARANIEM NIE MOGA GO SOBIE ZAPEWNId

zlYanc dalei zadaniem

Zasady os6ln€:
l- Miasto sieallce udziela dor,cji na dofinansowanie dzialan podmioi6w w zal.'esic pomocy spotecznei,

- stoso\'"!ie do ustalonych priorJ4et6rv omz posiadanych lrodk6w finansowych.2 zlecenre 1, real.oaqa zadania odbylva sie na podstawie ustawy z dnia 24'kwietnia 2003 r. o dzialalnosci
po;)'tlu publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 | Doz. t1t8 z pi:in. zm.).

3. W otwaftym konLrrsie ofert mog4 uczestniczyi organizacje pozarz4dowe oraz inne podmioty
wymienionewafi.3ust.3usta*yodzialalnojcipozltkupublicznegoiowolontariacie(D2.U.22014r.
p?z. l!18 z p6in. zm.), zgodnie z uchwala XINV83412014 Rady Miasta Siedtce z dnia
30 paidzienika 2014 r. w sprawie uchwalelia programu wsp6}pracy Miasta Siedlce z organizacjami

. pozarzqdowymi i innlani podniotami prowadzlclani dzialalnosi poz),tku publiczrego na 2015 rok.4. Dwie lub wiQcej organizacje, dzialaj:pe wsp6lnie, mog4'zlizyt wsp6Lq ofertg wskazuj4c4
Jakie dziarania w ramach rmlizacji zadania publicmego b9d4 wykonl,wa6 iart. 14 ust. Z S usiaw!
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontaiacie).

5. Dotacja moze zostat przeznaczora wyl4cznc na $ ydatki zwi4zane z realizacjE zleconego zadania.6. Wszysttie koszty pozostajqce w bezposrednim zwi4zk.r z Lealizacj:1 zaoarua, prze,litr1czone
na Jego wykonanie s4kosztami kwalifikowanlnni i mog4 zostai sfinansowane lub dofinansowane
z dotacji (w),nagrodzenie koordynatom w pn),padl:u zadari calorocmyc\ obsluga ksiggowa, pokrycie
koszr6w prowadzenia biwa w zakresi€ ezbQdnym do realizacji zadania). Wydatki tego rodzaju

_ nie moge stanowid kwoty wytszej niZ 25,j/o wartosci otrzymalej dotacji.
7. Prezydent Miasta Siedlce zastuzega sobic prawo do odwolania korrkirru o.- przesuniQcia tenninu

rozpocz€cia i zakoiiczeDia postwowania konkusowcgo.

IL k6lr prz€znaczontch ne r€alizacie zadania 2015 -
Planowana lflrota dotacji na zadanie w poszczcg6ltrych talaclr

w 2015 r. - do lEO 000,00 zI;
- w 2016 r. - do 182 000.00 zt:

ly 2017 r., do 184 000.00 zt:
w 2018 r. do 186 000,00 zl.

PrzewidFvany zakres realizacji zadania ry kaZdym roku _ 36 000 posilkdw,
Kwotv przeznaczone na rearizaciQ niniejszego zada'ia w latach 2016 2or8 omz zakesjego rearizacri
mogQ ulec zmianie.

2. W 2013 mku na wykonatie ww. zadania przekazano dotacje w wysokosci 104 211,97 z+,
pny calkowitlan koszcie rcatizaqi zada a 149 O4't,77 zt.

3. Planowane wykonanie ww. zadania w 2014 roku 155 000,00 zl dotacji, przy calkowit',rn koszcie
realizacji zadania w)noszqcF 188 6'/6,.12 zl.

III. Przedmiot realizaciizadania:

_. _Przedmiotem konllrrsu jest zapetvdenie jednego gorqcego posilku dziennie mieszkaicom Miasta
Siedlce, L16zy wlasnlm staraniem nie mog4 go sobie zapervni6 Osoby kierowane bgdq pnez Miejski
Odrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach, przy czlm okes udzielenia pomocy okreSlony iosianie * aecy4i
administ.acyjnej. Skierowana osoba winna by6 obj€ta pomocq niezwlocznie po uzgodnieniu z MOpR
(dec,]zja administracina l'b wstQpne uzgodnienie ielefoniczne). przewidv\Jvane dzienne pohzeby w zakresie
wydawania posilk6w od 60 do 200 (w miesirpach zimowych).

Zastvega siE mozliwos6 przeprowadzeoia wizltacji miejsca .eal;acji zadanitsiedziby podmiotu
uprawnonego przed podpisaniem umowy_



IV.

Zakres przedmiotorry realizowanego zadaniai. Wymaganiaobowiqzkowe:
1. Zapewnjenie wartosci energetyczn€j posilku - co najnniej 1200 kcal.
2. Obiekt dopuszczony do uzytkowania przez wla6ciwe sluzby.
3. Pomieszczenie odpowiednio wyposa:ione, estetyczne i dostosowane do liczby os6b kotystajAcych.
4. Wydawanie posilk6w zgodnie z decyzj4 administracyjn4 MOPR.
5. Podmiot ma obowiqzek poinformowania MOPR o nieobecno(ci osoby na posilkach, najp6ziej

w drugim dniu nieobecno6ci.

Termin i warunki realiz.acii zadania:
1. Zadanie bgdzio realizowane w latach 2015 -2018.2. Orgmizacia ubiegajqca si9 o wsparcie realizacji zadania publicznego z bldzetu Miasta zobowiqzana

jest do zadetdarowania w l(Atdym roku jego realizacji linansowego ualzialu wlasnego w *asolosci
:9. n"iTligl 1070 planowanych na dany rok koszt6w zadania (g l0 usr. 5 programu wsp6lpracy
Miasta siedlce z organizacjami pozarz4dowymi i innymi podmiotami prowadzqcymi diialarnosd-pozytkir
publicznego na 2015 rok, stanowi4ca8o zal4sznik do uchwa+y Nr XiVVSi4/i014 Rady Miasta Siedlcaz dnta 30 pa'dzierT'ika 2014 r. w spmwie uchwalenia programu wsp6lpracy Miasta Siedlce
z organizacjami pozarz4dowymi i innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnosi pozytku publicmego
na 2015 mk). Do rl\r. wkladu dopuszcza si9 moZliwogd zaliczenia wartosoi darolva yoh material6;
i ushg na rzecz realizacji dofi'ansowanego zadania oraz wartosci wycenionego wkladu pracy wrasnej
czlonk6w organizacji i wolontariuszy zaangazowanych do realizacji zadania fwg maksymalnej stawki
wj,nosz4cej 50% przeciptnego wynagrodzenia w sektorze przedsigbiorstw za rok ubiegty, laoznie
z naliczonymi pochodnymi od tych wynagodzeri).

3. Zadanie winno byi realizowane z naiwyLszq staranno{ciq, zgodnie z obowiqzujqcymi standafdami
i pnepisami oraz zawarta umowa.

4. Szczeg6lowe warunki realizacji zadania oloesli pisemna umowa.
5. Podmiot uprawniony znbowl4zany zostanie w umowie do udosrgpniania dokumentacji merytoryczneji finansowej, cele:n dokonania kontroli i oceny realizacji danego zadani4 w szczeg6lno(ci: stanujego realizacji, efektywnofui, rzetelnosci i jakojci $ykonywada, prawidlowosci wykorzystania

otrzymanych 6rodk6w publicznych oraz prowadzenia dokumentacji okredlonej w przep$acll prawa
i w postanowieniach umowy.

6. Przyznana dotacJa podlegae bgdzie fozliczeniu zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra placy j polityki
Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferq, iramowego wzolu umowy ootyczQcycll
realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tJgo zadania (Dz. tJ. z 2011 r.
Nr 6, poz. 25).

Opis sposobu Drzvsotowania ofert:
Ofcrta podmiotu uprawnionego ubicgaj4cego si9 o doracjg na reatizacjg zadania, sporz4dzona zgodnie

ze wzorem okredlonym w Rozporz4dzeniu Ministra pracy i poiityki Spolicznej z dnia 15 grudnia 2'010 r.
w sprawie wzoru oferty iramowego wzoru umowy dotyczqcych realizacji zadania publi"rnigo o.u, *ro.o
sprawozdania z wykonania tego zadenia (Dz. U. z 2O1t r. Nr 6, poz. 25) ;usi zawierac:I. Szczegolowy zak:res rzecmwy proponowanego do realizacji zadania, zawieraj4cy opis planowanych

ozlaran.
2. Informacje o terminie i miejscu realizacji zadania.
3. Kalkulacjg przewidywanych koszt6q sporz4dzonq odrgbnre na kaidy rok reallzacii zadania.4. Zbtorcze zestawienie koszt6w realizacji zadania w latach 2015 _ i0lg, z podzialem na poszczeg6lne

pozycje.
5. lnformacjg o posiadanych zasobach rzeczowych i ka{irowych zapewtiaj4cych realizacjg zadania;6. Infomacjg o wysokosci Srodk6w finansowych wlasnych i,{ub p;zyskanych z innycl zrOdel na realizacjg

danego zadania w poszczeg6lnych latach ol(resu. o kt6rym mowa w dziale'W, ptt t nin;.j"ry"t
warunk6w.

7. Informacjg o wczedniejszej dzjalalno{ci podniotu skladajqcego ofertg w zakresie, kt6rego dotyczy
zaoante.

8. Imienny wykaz os6b zaangazowanych w realjzacjQ zadaoia (pracownik6w, wolontariuszy i jn.) wraz z:
- opisem kwalifikacji zawodowych;
- informacjq czyjest to jedyne, czy dodatkowe miejsce pracy;
- okesleniem formy zaffudnienia oraz wymiaru czasu pracy pr4 realizzcji zadania;
- wysoko6ciq wynagodzenia (w przeliczeniu na godzing) przyslugujqcego w ramach realizacji zadania;
- zakres€m obowiazk6w.



9. W przypadku, gdy podrnior uprarvliony reatizuje w ryn, sam],Ir obiekcie wigcej riz jcdno zadanie
zoboi.iqzany je$ do przedsiawienia koszt6w eksploatacyjrych (i ewcnlualnych p;d;tawowych koszt6w
adminislracyjnych) calego obiektu oraz prccentowego okreflenia podziatu ty; kosr6w
na poszczcg6lne zadadia (z uzasadnieniem)_ Jeteli w obiekcie reriizowane bed;ie rylko ninicjsze zadanic

nalei) /lo/) i \'u\ou nr 05wiadc /.eruc.

10. Kopig i dualnego odpisu z Knjo\rego Rejestru S4dowego, i lego rcjeshu, ewidencji lub kopig
dokument6w potwierdzaj4cych status prawny of'erenta i umocowaniJos6; eo reprezentuj4cych. Odpis
musi byi zgodny z akualnym stanem faktycmym i prawnym, niezaieznie od iego, kiedy zoitJ wydany.

11. W przwadku wniosku skladanego ptzez oddzial terenowy nie posiadajQci osobowoScr pmwnej
akualne lelLtom,cnict\ro zarzilLlu tslownego (1ub ilxlego organu wylonawciegnl do skladania ofeny
: d:racj€ 

.na tuctrzacje zadania. podpisywania um6w w tym zakesie, dysponowania uzyskan)mi
funduszami i dokonFvania rozliczefi z tych lirnduszy.

, w yJrW1.lt", gdy dwic tub 
_wiecej orgaoizacje 1ub podmioty chc4 wsp6lnie realizowad zadanie,

rcn wsporni ot<dir Ilus, F,nadto wska/\qaa:

i o wolontariacie.
2. Spos6b reprezentacji podmiot6w, o krorycn mowa

admiDishacji publiczlcj.
w aft. 14 ust. 2 \wv. ustawy, wobec orgarlu

Umow€ zawad4 migdzy organizacjarni pozarz4dorvymi lub podniotami w),rdenionlni w afl. 3 ust. 3
usJiwyodzialalnosci po2'aku publicznego i o wotontariacie, ok;jiajqcq zakres ich Swiadczeri skladaj4cych
sr€ nn rc!tiz3cF adJlllr tublicznego, zat4cza sit {.1o urowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Organizacj€ lub. podmioty sktadaj4ce oiedg wsp6lnq ponoszq solidam4 oapowredzialnoid
za zobowi4zania w)'nikajqce z umowy o wsparcie realizacji z;dania.

Warunkicm rozpatrzenia oferty jest ponadtol
1. Zal4cze e potrvierdzonego przez orga]|l prowadzEcy statutu podmiotn uprawnionego albo innego

dokumefiu (o ile przepisy dotyczAce tuit<cjonowania podmiotu nic przewidujq obowiazku posiadania
statutu), k6ry okfesla cel i zadania podmiotu.

2. Zat4czente kopii dokument6w potwierdzajqcych prawo alo uz)lkowania lokaiu, bud),rku.6udynk6w
_ lub pomieszczeri. w k6rych realizowanc b€d?ie zdanie (umowa najmu, ak wlasno*ci itp.).3. nozente Oswiadczenia o braku zalegtoSci iinansowych rvobic Miasta Siedlce, ZUS i Urz9du

Skarbowego (wz6r w zal4czeniu).
4. 

)V_ 
przypadku zalqczatia do oferty kserokopii jakiegokolwiek dokumentu, kopia ta winna

byc poswiadczona za zgodnose z oryginalem prez o.gan wydaj4cy dokument lub przez osoby
upowaznione do reprczento$,ania podmiotu.

L Jakie dzialania w rumach realizacji tego zadania
pozarz,Edowe lub podnioty wlmienione w afi. 3 ust.

UWAGA:
zakesu

b9d4 wykonl'rvai poszczeg6lne organizacje
3 ustawy o dzialalnosci poZlku publiczlcgo

\'L Wslszanie mieisca i terminu sktadania ofert:
Ofe4y nalezy skladae w zamlcigtych kopefiach (kopefta powinna byi opatzona nazw4 zadania

o.az preczQci4 podmioru) w Kancelarii og6ln€j Micjskiego osrodka pomocy RodziDie w siedlcach.
ul. Sienki€ryiczs 32, w nieprzehaczaln),rn teminie rio dnia 

_i8 
grudnia fOf,f 

", 
ao goar. lro_ Of.Jy, k6i

dotrq po tl.ln tenniriel zostan:1 zwr6cone bez rozpatrzenia.

-^ _ 
gtwarcie ofert oraz ich rozpatnenie pod wzgled€m formalDym nastqpi w dniu lg grudnia

2014 r,, w poko-ju nr 35 Miejskiego Osrodka pomocy Rodzinic w Siedlcrch. pod wzglgdem
mcrytorycznym ofcrty zostanA rozpatrzone I9 grudnia 201,t r.

Proccdur? rozDatn'tvania olert:
1. Prerydeni Miasta powoluje komisjg, w celu przeprowadzcnia postgpowaiia kor .ru ruwcgo.2 w sHad komisji wchodzi trzech przedstawicieli prezydenta oraz trzeoh przedstawi;ie[ organizacji,

^ zaproponowanych przez Rad€ Organizacji pozarzqdowych Miasra Siedlce i powiatu Sicdleckiegi.3. W pracach komis.Ji mog4 uczesrniczy6. , glosen doradczym, osoby posia<lajEce specjalistyc;E wicdz€
. w dziedzinie obejmujqcej zakes zadai publicmych, k6rych kolkurs dotyczy. 

'
4. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkni€tych, bez udzialu oferent6w.

konawczeso) ,

VL



5. Przy ocenianiu ofet komisja kieruje sie zasadami r6wnofti, uczciwej konkurencji, rzetelno3ci
izgodno6ci z zadaniami publicznymi rcalizowanymi przez Miasto Siedlce.

6. PosQpowanie konkursowe sklada sig z dw6ch etap6w: oceny fonnalnej i oceny merytorycznej zloZonych
ofert.

7. Oceny formalnej (komplet dokument6w, prawidlowoft sporzqdzenia wniosku, terminowodi z.lozenia
oferry, wymagane zal4czniki, podpisy os6b upnwniotych do reprezentowania organizacji,
zadeklarowany wklad wlasny, zgodnoii charakteru zadania z zapisami statutD organizacji itp.) dokonuje
komisja.

8. Oferty sporz4dzore wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumena6w
lub informacji, nie zloione w zamknigtei kopercie b4di wykmczajqc€ poza okre3lon€ zadanie
zostanA odtzucone i wylaczole z dalszego postfpowatria.

9. Oferty, kt6re wplyn4 po termini€ podanym w ogloszeniu o konkumie, pozostanq bez rozpat[enia.
10. Nie przewiduje sig moiliwoSci poprawiania i uzupelniania ofert.
11. Komisja zajmuje stanowisko w kwestii podzialu dotacji na rcalizacjg zadati, po dokonaniu oceny

merytorycmej. Opinie podejmowane sq na zasadzie glosowania jawnego, zlyklQ wiQkszojciq gtos6w,
w obecnosci co najmniej czterech czlonk6w komisji. W przypadku r6Mej liczby glos6w decyduje glos
przewodnicz4cego komisji.

l2. Komisj a przedklada Prezydentowi Miasta do akceptacj i listg poz).tywu ie ocen ionych ofert konkursowych
wraz z proponowanymi kwotarni dotacji.

13. Zadanie rnoZ€ by6 podzielore i zlocono do wykonania kilku podmiorom uprawnjonym. W rakim
prz)?adku planowana kwota dotacji zostanie podzielona mjgdzy poszczeg6lne podmioty.

14. Komisja moze zaproponowai elemenq/ projektu, kt6rc rnogq byd dotowane, lqcznie z propozycj4
wysokosci dotacji.

15. Wysokos6 przyznanej dotacji moze byd nizsza niz wnioskowana w ofercie.
16. W przrpadku, gdy organizacja otrzymata dotacjg w wysokoSci nizszej niz *nioskowana, jednostka

realizuj?ca postgpowanie konkursowe dokonuje z ofercntem uzgodnieh, kr6rych celem
jest doprecyzowanie warunk6w i zakresu rcalizaaji zadaDla.

17. L4cma suma proponowanych dotacji nie moZe przekraczad kwoqr przez.naczonej do rozdysponowania
w konkursie.

18. Ostatecmym rozstrzygnigciem konkursu bgdzie podjgcie przez Radg Miasta Siedlce uchwaly budzetowei
na fok 2015, gwarantujqcej (rodki finansowe na realizacjg niniejszego zadania.

19. Od rozstzygniqcia w sprawie wyboru ofedy i udzielenia dotacji nie stosuje sig trybu
odwolawczego.

20. Wyniki otwartego konkursu ofert zostan4 poda:le do wiadomo6ci publicz,tej poprzez wy*ieszenie
informacji na tablicy ogloszei w Urzgdzie Miasta Siedlce omz w Miejskim Osrodku Pomocy Rodzinie,
a takze opublikowane na shonach intemetowych i w Biuletynach lnformacji Publiczrej Miasta i MOpR
w Siedlcach.

21. Kazdy, w terminie 30 dni od dnia ogloszenia wynik6w konkursu, mo2e Zqdad uzasaalDienia $f/boru
lub odrzucenia oferty.

VIII. Knt€da oceny ofert:
Organ zlecajqcy zadanie, podejmujqc decyzjg w spmwie udzielenia doracji, kieruje si9 nast9pqj4cymi

krl'teriami:
l. Dokonuj e oceny zgloszonych mozl iwosci re alizacji zadanla przez podmioqr uprawnione.
2. Uwzglgdnia zadcklarowarq pz€z podmjot uprawnionyjakojc dziatanja i kwalifikacjo os6b, przy udziale

kt6rych podmiot uprawniony ma realizowa6 zadanie.
3. Dokonuje oceny pzedslawionej we wniosku kalkulacji kosz6w rralizacji zadania, w tyrn w relacji

do zakesu rzeczowego adania.
4. Uwzglgdnia zadeklarowany udzial Srodk6w finanso*ych wlasnych i/lub pozyskanych z innych Zr6del

na realizacj9 zadania orv planowany przez oferenta wklad rzeczowy i osobowy, w rym Swiadczenia
wolontariuszy oraz p.ac9 spolecm4 c7-lonk6w.

5. Uwzglgdnia analizg i oceng realizacji zadari zleconych podmiotowi upnwdonemu w latach popzednich,
bior4c pod uwagg rzetelnosd i terminowoi6 onz spos6b rozliczenia otEymanych na ten cel 3rodk6w.

6. Uwzglgdnia wysoko!6 dotacji, przewidzian4 w bud2ecie uchwalonym przez Radg Miasra Siedlce
na.ealizacj g ww. zadania.

IX, Podmioh ubiesaiace rie o dolacie otrzvmuis:
l. Warunki konkursu ofert o udzielenie dotacji na realizacj9 zadania w latach 2015 2018.



2. Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecz ei zd|lia lS grudlia 2010 r, w sprawie wzoru oferty
iramowcgo wzoru umo\,{/ dot. realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania
tego zadan\a(Dz.U.22011 r. Nr 6, poz. 25).
Formularz O3wiadczenia.
Ustawg z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci po4,tku publicanego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1118 z p6in. zm.).

l.
4.



Warunki konkursu ofert o udzielcni€ dotacji na realizacje zadai
z zakresu pomocy spolecznej w latach 2015 -2018

Prezydent Miasta siedlc€ dzialaiec na podstawie usta{ry z dtria 24 kwiettria 2003 r. o dzialalnosci rroivtku
publiczrego i o wolont^ri^cie (Dz- lJ- z 2014 r. poz.1118 z p6itn, zrl'.), w zwiazku z art. 25 ust. S ustawy

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz.lJ. z 2013 r. poz.182 L.c zm.), ogl'f].La o$rarty konkurs ofert
o udzielenie dotacji n{ rcaliz cjq zadafi z z kresu pomocy spoleczncj

w latacb 2015 - 2018

Rodzaj zadania:
ORGANIZOWANIE I SWIADCZENIE USLUG OPIEKT]NCZYCE, W TYM SPECJALISTYCZNYCH,

W MIOJSCU ZAMIESZKANIA OSOBY, KTOR{ WYMAGA TAKIEJ POMOCY
zwane dalej zadaniem

Zasady o€6lne:
I Miasto siedlce udziela dotacji na dofinansowanic lub linansowanie dzialai podmiot6w w zakesie

pomocy spolecmej, stosownie do ustalonych prior''tetdw oraz posiadanych Srodk6w finansowych.
2. zlecenie i realizacja zadania odb]'i'a sig na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnta 2003 r. o dzialalnosci

pozltku publicznego i o wolontariacie (Dz_ U. z Z0l4 t. poz. 1ll8 z p6in. zm).
3. W otwart)Tn konl(ursie ofert mog4 uczestniczy6 otganjzacje pozarz4dowe oraz inne podmioty

wymienionewat.3ust.3ustawyodzialalnoftipozlrl:upublicznegoiowolontariacie(Dz.U_22014r.
poz. l1l8 z pdin. zm.), zgodnie z uchwalq XLyIl834l2Ol4 Rady Miasta Siedlce z dnia
30 pazdziemika 2014 r. w spmwie uchwaienia progmmu wsp6]pmcy Miasta Siedlc€ z organizacjami
pozazqdowlmi i innlani podmiotami prowadz4cymi dzialalnosi pozj,lku publicmego na 2015 rok.

4. Dwie iub wiecej organizacje, dzialaj4ce wsp6lnie, nogq zlo2y6 wsp6lnq ofefte wskazuj4cq, jakie
dzialania w mrnach realizacji zadania publicznego bQdE wykon!,.rra6 (art. 14 usr. 2 - 5 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoici poz)'tku publicznego i o wolontariacie).

5. Dotacja moze zostat przemaczona wyl4cznie na wydatki zwi4zane z realizacjq zleconego zaoa a.
6. Wszystkie koszty pozostajqce w bezposrednim zwiqzkrl z realizacj4 zadania, przeauczone na jego

wykonanie sq kosrami kwalilikowanlmi i mog4 zostai sfinansowane lub dofidansowane z dota;ii
(wlnagodzenie koord)autora w pzlpadku zadai calorocznych, obsluga ksi€gowa. pokrycie kosaow
prcwadzenia biura w zakesie niezbpdnym do realizacji zadania). Wydatki t€go rodzaju nie mogQ
statrowi6 L:woty wyiszej nii 2570 wartoaci otrzymanej dotacji.

7. Prezyde Miasta Siedlce zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu omz Drzesuniecia terminu
fozpoczQcra I z koiczenla postepowania konkuasowego.

It. rr latachkos{ Srod w latach
l. Planowana kwota dotacji na zadanie w poszczeg6lnych latach:

w 2015 r. - do 700 000.00 zlr
- lr 2016 r. - do 705 000.00 zl:
- w 2017 r. - do ?10 000,00 zl;

w 2018 r. - do 715 000,00 zt.
Przewid'rvany zalces realizacji zadatriaw kaidym roku - 60 0{J0 godzin uslug.
Kwoty przeznaczone na realizacjg niniejszego zadania w latach 2016 _ 2019 oraz zakes jego realizacji
mog4 ulec zmianie.

2. W 2013 roku irodki publicare wydatkowale z budzeru Miasla na reatizacj9 zadania w),nosily
640 230,51 zl (zrealizowano 53 299,5 godziny uslug).

3. Przewidywane wykonania ww_ zadania w 2014 roku - 56 000 godzin, pzy calkowitlm koszcie zadnja
wlnosz4c)4n 646 800,00 zl, w tyn z pEekazanej dotacji 646 800,00 zl (w t, rr i III kwarlate 2014..
zrealizowano 33 515 godzin uslug)_

m. Przedmint realizacii za.Iania:
Pzedmiotem konkursu jest organizowanie i jwiadczenie usfug opiekuficzych, w tym specjalistycmych

(z wyl4czeniem specjalistycznych uslug opiekuiczych dla os6b z zaburzeniarni psychicznlrni) w miejscu
zarnieszkania os6b, ktdre wymagaj4 takiej pomocy, zgodnie z nchwal4 Nr )aXV,/492l2012 Rady Miasta
Siedlce z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawi€ okeslenia szczeg6lowych warunk6w przlznawada
i odplatnoici za usfugi opielGncze i\riadczone w miejscu zamieszkania os6b, kt6re wlmagaj4 takiej



pomocy) oraz szczeg6lowych warunk6w czgsciowego lub calkowitego zwolnienia z oplat,
jak r6wniez trybu ich pobieradia.

Uslugi przyznawane s4 mieszkancom Miasta Siedlce, kt6rzy z uwagi na wiek, stan zdrowia
lub inr4 przyczl,ng wymagaj4 pomocy innych osdb w zaspokaja.niu qodziennych pohzeb
2yciowych, opieki higienicznej, zaleconej pzez lekarza pielggnacji.

Zakres prz €dmioto*T realizowan€go zadaniai. Wymaganiaobowi4zkowe:
l. Przyalawanic uslug nieszkaroom Si€dll3c nastgpuje na podslawie decyzji admnristracyjnej, \rydanej

pzez Miejski Odrodek Pomocy Rodzinie, w kt6rej okreSlone zostanq m. in.: wymiar i zakes
iwiadczonych uslug, aktualnie obowi4zujqca cena godziny ush:g oraz wysokos6 odplalnosci ponoszonej
przez Swiadczeniobiorca z& jej wykonanie.

2. Zaspokajanie codziennych potrzeb zyciowych, w szczeg6lnosci:
- utrzym]'r'vanie w czystoici i porz4dku mieszkania osoby;
- robrenie niezbgdnl ch zakupow
- przygotowywanie posilk6w z uwzglgdnieniem diery zaleconej przez lekafia, a takze pomoc

przy spozywaniu posilk6w;
- pranie bielizny po6cielowej i osobistej;
- utr]'mywani€ w czystojci sprzgtu gospodarczego i sanitamego utywanego przy jwiadczeniu uslug;
- przynoszenie opalu i palenie w piecu, kuchni;
- pomoc przy zalatwianiu spraw urzedowysh (np. oplacanie mchunk6w) oraz w miarg mozliwosci

zapewnienie kortakt6w z otoczenrem.
3. Zapewnienie opieki higienicarej i pielggnacji w szczeg6lnoSci poprzez:

- Doslanie l6zka:
- mycie i k4panie;
- zmiang bielizny po6cielowej;
- ulladanie chorego u loZku r pomaganie pr4 zrnidnie po4cji.
- pomoc przy zatatwianiu potrz€b tizjologiczoych;
- zapobieganie powstawaniu odlezln i odpaEei;
- mierzenie temperatury, nacieranie, oklepywanie, stosowanie oklad6w i kompres6u;
- podawade lek6w, inhalacje.

4. Wykon).warie uslog w wymiarze do 4 godzin dziennie, a w przypadku mieszkajqcych samotnie os6b
le24cych do 6 godzin dziennie przez 5 dni w t)'godniu (w godzinach 8.00 16.00, lub gdy $.ymaga
tego stan osoby potrzebujacoj do 20.00). W szozee6lnie uzasadnionych pz$adkaoh Swiadozenie ushrg
\v soboty, niedziele i Swigta.

5. Zlecenie musi byi podjgte niezwlocznie, najp6Zniej nastgpnego dnia po uzgodnieniu z MOPR.
6. W przypadku niemoznosci 6wiadczenia lrslug psez danq osobg wymaganejest zast9pstwo.
7. W przypadku os6b lezqcych wykorywanie zabieg6w pielggniarskich przez osoby posiadaj4ce

odpowiednie uprawnienia.
I RealjTacja Dshg wygaqa 7 chwil4 ustania warunk6w ich {wiadczenia, np. podczas przebywania

podopiecznego w szpitalu, sanato.ium, \q'jazdu z niejsca zamieszkaria, rezygnacji, wygasnigcia decyzji
administracyjnej. Organizator niez ocznie informuje MOPR o wszelkich zmianach.

10. Jako66 jwiadczonych ushg moze by6 kontrolo\aana przez pracownik6w Miejskiego Oirodka Pomocy
Rodzinie.

11. Prowadzenie czytelnego grafiku pracy opiekunek na kaZdy miesi4c, uwzglgdniajqcego czas przej6cia
migdzy Srodowiskami i al'lualizowanie go na biez4co.

12. Ewidencjonowanie czasu pracy w kontrolce czasu pracy.
13. Skladanie przez podmiot upmwniony w MOPR! po upl]'rvie kazdego miesi4ca, zestawienia fakS'cmie

wykonanych uslug o poszczeg6hrych os6b.

. Wymagaliaoczekiwane:
Wykonywanie uslug opiekuiczych przez osoby posiadaj4ce kwalifikacje do wykonl'rvania zawodu

opiekunki Srodowiskowej.

IV. Termin i warunki realizacii zadanial
1. Zadanie bedzie realizowane w latach 2015 2018.
2. Organizacja ubjegaj4ca sie o wsparcie realjzacji zadania publicznego z budzetu Miasta zobowiezana

jest do zadeklarowania w kaidym roku jego realizacji linansowego udzialu wlasnego w wysokosci



co najmniej 107o planowanych na dany rok koszt6w zadania ($ 10 ust. 5 programu wspolpracy
Miasta Siedlce z oiganizacjami pozarzqdowymi i innyni podmiotami prowadz4cymi dzialalno{i pozytku
publicznego na 2015 rok, stanowi{cego zalQcznik do uchwaly Nr XL\rV834l201,1 Rady Miasta Siedlce

z dnia 3A paidziemtka 2014 r. w sprawie uchwaleoia programu wspolpracy Miask Siedlce

z organizacjami pozarz4dowymi i innymi podmiotami prowadz4cyni dzialalno(rl poi)'tku publicznego
na 2015 rok). Do ww. wkladu dopuszcza s;€ mozliwo(6 zaLiczenia waftoici da.rowanych material6w
i uslug na rzecz realizacji dofinansowanego zadania omz warto3ci wycenionego wkladu pracy wlasnej
czlonk6w organizacji i wolontariuszy zaangazowarych do realizacji zadaria (wg maksynralnej stawki
wynoszqcej 50% przcciqlncgo wlnagrodzenia w sekorze pzedsiabio.stw za rok ubiegly, hc,nic
z naliczonlmi pochodnymi od tych w)nagrodzeli).

3. ZadaJJi,e winno byd realizowane z naj\\,yzsz4 staramoscifu zgodnie z obowiqzuj4cymi standardami
i przq)isami omz zawarta umowa.

4. Szczeg6lowe waruntj realjzacji zadania okre(li pisemna umowa.
5. Podmiot uprawniony zobowi4zaDy zostanle w umowie do udostgpniania dol:umentacji meq4orycznej

i finansowej, celem dokoDania kontroli i oceny realizacji danego zadania, w szczeg6lnoSci: stanu
jcgo rcalizacji, efeky'wnosci, zetelnoici i jakoSci wykonl'wania, prawidlowoSci rv),kozystania
otnymanych Srodk6w publicznych oraz prowadzenia dol:umentacji okre6loncj w pzepisach pmwa
i w postanowieniach umowy,

6. Przyz[aJJa dotaoja podlegai bgdzie rozliczeniu zgodnie z Rozpotz|dzeniem Ministra Pracy i Polityki
Spolecznej z dnia 15 gudnia 2010 r. w spmwie wzoru oferty i ramowego wzoru umo$,y dotyczrtcych
realizacji zadania publicznego omz wzoru spmwozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 20ll r.
Nr 6, poz. 25).

ODis soosobu Drzveotowania olerti
Ofeita podmiotu uprawnionego ubiegaj4cego si9 o dotacjp na fealizacjp zadania, sporzqdzona zgodlie

ze wzoretn oke<lonym w Rozpozajzeniu Minisha Pmcy i Polityki Spolecznej z dnia 15 etrrdnia 2010 r.
w spmwie wzoru olerty i mmowego wzoru umowy dotyczqcych realizacji zadania publiczneSo oraz wzoru
sprawozdarna z wykoru a lcso zadada (Dz. U. z 201 1 .. Nf 6, poz. 25) nusi zawierad
1. Szczeg6lowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania, zawiemj4cy opjs planowanych

dzralai.
2. InlormacjQ o tcrminie i miejscu rcalizacji zadania.

3. KalkulacjQ przewidyivanych koszt6w, sporzealzon4 odrpbnie na kazdy rok realizacji zada ia.

4. Zbiorcze zestawienie koszt6w realizacji zadania \t latach 2015 2018, z podzial€m na poszczeg6lne
pozycJe.

5. lnfomacj€ o posiadanych zasobach lzeczo$Tch i kadrorvych zapewniaj4cych realizacj€ zadania-

6. Infomacj€ o wysokosci Sroalk6w finansowych wlasnych i/lub pozyskanych z innych zr6del na realizacjQ
zadania w poszczee6lnych latach okresu, o k6rym mowa w dziale IV, pki l niniejsrych warunk6w.

7. InformacjQ o wczeSniejszej dzialalnoici podmiotu skladajqcego olertQ w zakesie, kt6rego dotyczy
zaalanie.

8. llnielxly wykaz os6b zaanga2owanych w realizacjg zadania (pncownik6w. wolontariuszy i in.) wraz z:
- opisem kwalifikacji zawodowych;
- infomacj4 czy jcst to jed)'ne, czy dodatkowe miejsce pracy;
- okeileniem formy zatrudnienia oraz wJrniaru czasu pracy przy realizacji zadania;
- wysokoici4 wynagrodzenia (w przeiiczeniu na godzing) ptzysluguj4cego w ramach realizac.ji zadania;
- zakresem obowiEzk6w.

9. W przlpadku, gdy podmiot uprawniony realizuje w t)'m sam],rn obiekcie wiEoej niz jedno zadanie
zobowi4zany jest do gzedstawienia koszi6w eksploatacy.jnych (i ewentualnych podstawowych koszt6w
administracyjnych) calego obieku oruz procmtowego oheslenia podzialu tych koszt6w
na poszczeg6lne zadania (z uzasadlieniem). JeZeli w obiekcie realizowaDe bQdzie tylko niniejsze zadade

ndleZy zloTya sroso\|,ne ojwiadczenje,
10. KopiQ altualnego odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego, innego rejestru, ewidencji lub kopi9

dokument6w potwiedzajecych status pmwlly oferenta i umocowanie os6b go reprezentujqcych. Odpis
musi byo zgodny z aktualnlan stanem fakyczn)'m i prawnyr\ niezaleznie od tego, kiedy zoslal wydany.

11. W przlpadku wniosLu skladanego przez oddzial terenowy nie posiadaj4cy osobowo5ci prawnej
aktualne pelnomocnictwo zarz4du gl6rvnego (lub imego organu wykonawczego) do skladania oferly
o doiacje na rcalizacjQ zadania, podpisywania um6w w tym zal-resie, dysponowania uzyskanymi
funduszami i dokonlwania rozliczeir z tych funduszy.



W przypadku, gdy dwie lub wigcej organizacje lub podnioty chc4 wsp6lnie realizowaa zadanie,
ich uspolna olena musi ponadro uskazy\,\ai:
l. Jakie dzialania w ramach realizacji tego zadania b9d4 wykon5,rvai poszczeg6lne organizacje

pozarz4dowe lub podmioty wymienione w alt. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoici pozttku publicaego
i o wolontariacie.

2. Spos6b reprezentacji podmiot6w, o kt6rych mowa w art. 14 ust. 2 ww. ustawy, wobec organu
administracji publicznej.
Umowg zawart4 migdzy organizacjami pozarzqdowymi lub podmiotami w)rienionymi w ar1. 3 ust. 3

ustawy o dzialalnosci pozt4ku publjcznego i o wolontariacie, okredlaj4qa zakres ich 6wiadczeri skladaj4cych
sig na realizacjg zadania publicznego, zalQcza sig do umowy o wsparcie lub powierzenie rcalizacji zadania
publicznego.

Organizacje lub podmioty skladaj4ce ofefig wsp6lnq ponosz4 solidarn4 odpowiedzialnosd
za zobowiqzania w1'nikaj4ce z umowy o wsparcie lub powierzenie realizacj i zadania.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest ponadto:
I. Z^l4czenie potwierdzonego przez organ prowadz4cy statutu podmiotu uprawnionego albo inDego

dokumentu (o ile przepisy dotycz4ce funkcjonowania podmiotu nie przewidujq obowi4zku posiadania
statutu), kt6ry okesla cel i zadania podmiotu.

2. ZdlEazefie kopii dokum€nt6w potwierdzajqcych prawo do u44kowania lokalu, budynku/budynk6w
lub pomieszczei, w kt6rych realizowane bgdzie zadanie (urrowa najmu, akt wlasnosci itp.).

3. ZloZenie Oswiadczenia o braku zalegloSci finansowych wobec Miasta Siedlce, ZUS i Urzgdu
Skarboweso (wz6r w zalaczcniu).

4. W pzypadku zal4czania do oferfy kserokopii jakiegokolwiek dokumentu, kopia ta winna
bye poswiadczona za zgodnos6 z oryginalem prz,ez organ wydajEcy dokument lub przez osoby
upowa2nione do reprezentowania podmiotu.

IJWAGA: Dopuszcza sie. abv orqanizacje skladaiace kilka ofert w ramach otvr'a4vch konkus6w ol'ert
na realizacjq zadan zleconvch z zakresn pltqaqy lpbqzne-i- zalacznlv koplg 4k!!al!Egq qr!pi!!
z KRS. aktualne pgbelqeqlq!ryq Zal-zadu el6wn€go flub innego organu wvkona$ czeqo I

iezeli dotvczv oraz statut padlllialu trylka rla i€rhei oferly.

\11. Wsk^zanie mieisca i t€rminu sklada a olert:
Ofefiy nalezy skladai w zamknigtych kopefach (koperta powinna byi opatrzona nazwq zadania

otaz pieczQci4 podmiotu) w Kancelarii Og6lnej Miejskiego OSrodka Pomocy Rodzinie- w Siedlcach,
ul. Sienkiewicza 32, w nieprzekraczalnJ,m teminie do dnia 18 grudnia 2014 r., do godz. 9"". Ofert), ktore
dotr4 po tym terminie, zostan4 z[T6cone bez rozpatrzenia.

Otwarci€ ofert oraz ich rozpatrzenie pod wzglgdem formalnym nast4pi w dniu 18 grudnia
2014 r., w pokoju nr 35 Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach. Pod wzgledem
merttorycznym oferty zostan4 rozpatrzone 19 grudnia 2014 r.

\AI. Procedura rozDatrndania of€rt:
1. hezydent Miasta powoluje komisjg, w celu przeprowadzenia postgpowania konkursowego.
2. W sklad komisji wchodzi trzech przedstawicieli Prezydenta oraz hzech przedstawicieli organizacji,

zaproponowanyoh pzez Radg Organizacji Pozarz4do\aych Miasta Siedlce i Powiatu Siedlecki€go.
3. W pracach komisji mogq uczestniczy6, z glosem doradczym, osoby posiadaj4ce specjalistycznq wiedzg

w dziedzinie obejmuj4cej zakres zadai publicznych, kt6rych konkurs dol,czy.
4. Komisja obmduje na posiedzeniach zamknigtych, bez udzialu oferent6w.
5. Przy ocenianiu ofert komisja kieruje sig zasadami r6wnoSci, uczciwej konkurencji, rzetelnodci

i zgodnosci z zadaniami publicznymi realizowanymi przez Miasto Siedlce.
6. Postppowanie konkursowe skl^da sie z dw6ch etap6w: oceny formalne.j i oceny meD,torycznej zlozonych

ofe .

7. Oceny formalnej (komplet dokument6w, prawidlowosi sporzqdzenia wniosku, temirowos6 zlozenia
ofefiy, wymagane zal4czniki, podpisy os6b uprawnionych do reprezentowai a organizacji,
zadeklarcwany wklad wlasny, zgodno(6 charakteru zadania z zapisami statutu organizacji itp.) dokonuje
komisja.

8. Oferty sporz4dzone wadliwie albo niekompletne co do wymagarego z$tawu dokument6w
lub informacji, nie zloione w zamknigtej kopercie b4di wykmczajqce poza okreslone zadanie
zostan4 odrzucone i lylaczone z dalszego postgpowania.

9. Oferty, kt6rc wplyn4 po termitrie podanym w ogloszeniu o konkursie, pozostanq bez rozpatrzenia.



10. Ni€ przewiduje sig moiliwosci poprawiania i uzupelniania ofert.
11. Komisja zajmuje stanowisko w kwestii podzialu dotacji na realizacjg zadai, po alokonaniu oceny

nerytorycznej. Opinie podejmo\,ane sq na zasadze glosowania jawnego, z*ykl4 wi9kszo6ci4 glos6w,
w obecno6ci co najmniej czterech czlonkow komisji. W przypadku r6wnej liciby glosow decydije glos
przewodnicz4cego komisji.

12. Komisja przedkrada prczydenrowi Miasra do akceptacji listg pozlt .$,'ie ocenionych ofert konkusowych
wraz z proponowanymi kwotami dotacji.

13. Zadanie moze by6 podzielone i zlecone do wykonania kilku podmiotom upm\\,nionym. W takim
pr4ypadku planowana kwota dolacji zostanie podzielona migdzy poszczeg6lne podmioty.

i4. Komisja moze zaproponowai elementy projektu, kt6re mogq byi dotowane, lqcznle z propozycj4
wysoKosct dotactl,

15. Wysoko(6 przyznanej dotacji mozc by6 nizsza niz wnioskowana w ofercie.
16. W przypadku, gdy organizacja ojrz].rnala dotacjg w wysokolci nizszej ni2 wnioskowana, jednostka

realizujQca postgpowanie konkursowe dokonuje z oferentem uzgodniei, kt6D,ch celem
jesf doprccyzowanie warunk6w i zakrcsu resti zrcii zadania.

17. I-Aczna suma proponowanych dotacji nie moze przekaczai kwoty przeznaczonej ilo rozdysponowania
w konkursie.

18. ostatecznym rozstrzygnieciem konkuffr bgdzie podigcie przez Radg Missta Siedrce uchwary budzetow€j
na rok 2015, gwarantuj4cej Srodki finansowe na realizacjg niniejszego zadania.

19. Od rozstrrygnigcia w sprawie $yboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuj€ sig trlbu
odwolawczego.

20. Wyniki oiwartego konkursu ofert zostan4 podane do wiadomodci publicznej poprzez wy.rvieszenie
informacji na tablicy ogloszefi w urzgdzie Miasta Siedlce oraz w Miejskim ofrodiu pornocy Rodzinie,
a takze opublikowane na stronach intemetorvych i w Biuletynach Infonnacji pubricmej Mia;ta i Mopli
\'r' Siedlcach.

21. Kady, w t€rminie 30 dni od dnia ogloszenia wynik6w konl:ursu, mo2e zqdai uzasadnienia $,yboru
lub odrzucenia oferty.

VIII. Krvteria ocenv ofeft:

, . 
Organ zlecajqcy zadanie, podejmuj4c decyzjg w sprawie udzielenia dotacji, kieruje sig nastgpujqcymi

L Dokonuj e oceny zgloszonych mo2liwo{ci rea lizacji zadania paez podm ioty uprawnlone.
2. uwzglgdnia zadeklarowanq pzez podmiot Lrprawnionyjakodi dzialania i kwarirrracje os6b, przy udziare

k6rych podmiot upmwnio|y r a reatizowa6 zadanie.
3. Dokoruje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji koszt6w realizacji zadanj4 w tym w relacji

do zakesu rzeczowego zadania.
4 uwzglgdnia zadeklarowanv udzial srodk6w finansowvch wrasnych i/lub pozyskanych z innych zr6der

na rcalizacjg zadanja oraz planowany przez oferenta wklad rzeczowy i osobowy, w tym swiadczenia
wolontariuszy oraz pmca spoleczn4 czlonk6w.

5. uwzglednia analize i ocenp realizacji zadari zleconych podmiorowi uprawnionemu w tatach poprzednich,
biorac pod uwagg rzetelnos6 i terminowos6 oraz spos6b rozliczenia ohzrymanych na ten cer diodk6w.6. Uwzglgdnia wysokojd dotacji, przewidzian4 w budzecie uchwalonym przez RadQ Miasta Siedlce
na realizacjg ww. zadania.

IX. Podmiotv ubiesaiace sie o dotacie otrzvmuia:
l. Warunki konlrursu ofert o udzielenie dotacji na realizacie zadania w latach 2015 _ 2018.2. Rozeorz4dzenie Ministra pracy ipolityki Spolecmej z dnia 15 gudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty

i ramowego wzoru umorly dot. rcalizacji zadania publicznego iraz wzoru sprawozdania z *ykonania
tego zad^nia (Dz. U. z 201 1 r. Nr 6, poz. 25).I Fomularz OSu iadczenia.

4 ustawg z dni^24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci po44ku pubricznego i o worontariacie (Dz.tJ.22014 r.
poz. 1118 zp6in. zm.).



Warunki konkursu ofcrt o udzielenie dotacii lla realizacjp zsdaf
z zakr€su pomocy spoleczncj w latach 2015 - 2018

Prezydent Miasta Siedlce dzialajec na podstawie usta\\y z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci poiylku
publicznegoiowolontariacie(Dz.U.z2014r.poz.l1l8zp6it.zm.),wzwi4zkuzart.25ust'5ustarvyzdnia

12 marcA 200,t r. o pomocy spolecznei (Dz. U. 22013 r. poz.182 z,e zm.), oglasza ohvarty konku$ ofert o udziclenie
dotacji na realizacj€ zndania z zakr€su pomocy spolecznej

w lat:rch 2015 2018

IL

Rodzai zadania:
POMOC W UTRZYMANIU CZYSTOSCI I HIGIENY OSOBOM NAJUBOZSZYM

zwane dalei zadanicm

Zasady og6lne:
1. Miasto Siedlce udziela dotacji na dofinanso*anie dzialai podmiot6w w zakresie pomocy spolecznej,

stosownie do ustalonych pdor,'tet6w oraz posiadanych Srodk6w finansowych.
2. Zlece\iei realrzacla zadania odbywa sip na podstawie ustawy z dnia 24 Ltietnia 2003 r- o dzialalnosci poZ)'tku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z p6t". zm.).

3. W otwaftym konkusie ofert mogq uczestniczyi organizacje pozarz4dowe oraz inne podmioty w).mielione
wa.t.3usi.3ustawyodzialalnoScipoz)'tkupublicznegoiowolontariacie(Dz.U.z2014r.poz.1113zp6in.
zm.) z8odde z uohwal4 XLVY834/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 paZdziornika 2014 r.
w spmwie uchwalenia programu wsp6lpmcy Miasta Siedlce z organizacjami pozarzqdow)'ni i itm)'ni
podmiotami prowadzqclad dzialalnosi pozlku publicznego na 2015 rok.

4. Dwie lub wiecej oreanizacje, &ialajqoe wsp61nie, moe4 zlozy6 wsp6lnq ofette wskazujaca jakie dzialania
w mmach realizacji zadania publicznego bgdq wykon)'rvai (art. 14 ust. 2 - 5 ustawy z dnia 24 kwietda 2003 r.

o dzialalnosci pozlku publicmego i o wolontariacie).
5. Dotacja moze zostac przeznaczona wylqcznie na wydatki zwi4zane z realizacj4 zleconego zadania

6. Wszystkie koszty pozostajqce w bezposrealnim zwi4zku z realizacj4 zadania, przeznaczole Lajego wykonanie
sq kosztami hralihkowan)ni i mog4 zostai sfinansowane lub dofinalsowane z dotacji (wlnagro&enie
kooid)'natom w przypadku zadarii catorocmycL obsluga ksiQgowa. pokrycie koszt6w prowadzenia bium
w zakesie niezbQdnlm do realizacji zadania). Wydatki tego rodzaju nie mogQ stano\Yi6 kwoty wyiszej
nii. 25yo w^rtoqci otrzymanej dotacji.

7. Prezydeot Miasta Siedlce zastrzega sobie pruwo do odwolania konl:ursu omz pzesuniQcia teminu aozpocz9cia

i zakoiczenia postQpowania konkursowego.

Wysoko66 6rodk6w przeznaczonvch na realizacig zrdania w latach 2015- 2018 i w latach DoDrzednich:
l. Planowana kflota dotacji na zrdanie w poszczeg6hych latach:

w2015 r. do 19 000.00 zlr

- w 2016 r. - do 20 000.00 zlt
- w 2017 r. - do 21000.00 zl:

w 2018 r. - do 22 000,00 zl,
Kwoty pzezraczone na rcalizacjQ niniejszego zadania w latach 2016 2018 mogE ulec zmianie.

2. W 2013 rol:u irodki publicme wydatkowane z buaLzetu Miasta na ten cel 'tynosily i6 000,00 zl,
przy calkowitym koszcie w wysokoici 31 495,00 zl.

3. Planowane wydatki na ten cel w 2014 roku 18 000,00 zl dotacji, przy calkowitlm koszcie wlmosztlcyrn
29 853.48 zl.

Przedmiot realizacii zadanial
Przedmiolem konL:ursu jest zapewnienie najubozsz],rn mieszkaicom Siedlec warunk6w do utrzynania

czystodci i higieny poprzez prcwadzenie lazni oftz pmlni. Podmiot uprawniony zobowi4zuje siQ do bezplatnego

udostgpniania urz{dzei sanitamych i pralniczych osobom, kt6re tego potrzebuj4.
Zaslrzega sig mozliwosi prz€prowadzcnia wizyracji nicjsca realizacji zadadalsiedziby po&liotu

Lrpmwnionego prz ed podpisaniem umowy.

Zakres przedmiolol) realiroirancgo /adania:
. WymaganiaoborYi4zkowe:
L Obiek dopuszczony do uzlkowada przez wlaiciwe slu2by.
2. Udost9pnienie osobom potrzebujqc),in lazienek z prysznicami onz niezbednFr w]"osa2eniem

l

m.



rv.

3. Zapewnienie podstawowych Srodk6w czystosci, w szczeg6lnosci mydla.
4. Udostgpnienie osobom potrzebuj4cym urzqdzeipral ozychwrazze Srodkami pior4cymi.
5. EwidEncj,rDowarie ushg wykonalyoh w ramach niniejszcgo zadania.

' Wymaganiaoczekiwanei
l Pomieszcz€nia laini oraz pralni Fzystosowane 6wnie2 dla os6b niepelnosprawnych

Termin i warunki realizacii zadania:
l. Z,adaniebgdzierealizowane w latacb 20i5 2018.
2. Orgatrbacja ubiegajaca sie o wsparcie realizacji zadania publicznego z budzetu Miasta zobowi4'an'

jest do z|deklarowania w kaidym roku jego realizacji finansowego udzialu wlasnego w wysokosci
co daimni€j 107o planowanych na dany rok koszt6w zadania ($ 10 ust 5 programu wsp6lpracy Miasta
Siedlce z organizacjami pozarz4dowl,rni i innymi podmiotami prowadz4cymi dzialalno66 po4tku publicmego

na 2015 rok, stanowi4cego zalqczl;,ik do uchwaly Nr XLVU834l20l4 Rady Miasta Siedlc€ z dnia

30 pa:Zdziemika 2014 r. w sprawie uchwalenia programu wsp6lpracy Miasta Siedlce z organizacjami
pozarzqdowlmi i innymi podmiotami prowadzqclmi dzialalno{6 pozJtku publicznego na 2015 rok).
Do ww. wkladu dopuszcza sig mozliwoSd zaliczenia v,'artosci darowanych material6w i uslug na rzecz

realizacji dofinansowalego zadania oraz wafiosci wycenionego wkladu pracy wlasnej czlonk6w organizacji

i wotontaduszy zaangaiowanych do realizacji zadania (wg maksyrnalnej stawki wynoszqcej 50% przecigtnego

wynagrodzenia w sektorz€ przedsigbiontw za rok ubiegly, lqcmie z naliczonymi pochodnymi od tych

w),na$odzei).
3. Zadaaie winno by6 realizowane z ta:*yzszq staranno6ci4, zgodnie z obowi4zuj4cymi standardami

i pzepisami oraz zawart4 umowq.
4. Szczeg6lowe warunki realizacji zadania okesli pisemna umowa.

5. Podmiot upmwniony mbowi4zany zostanie w umowie do udost9pniania dokumentacji merytorycznej
i fmansowej, celem dokonania kontroli i oceny realizacji danego zadania, w szqze86lnosci; stalu
jego realizacji, efekqrynoici, rzetelnoici i jakoSci wykonywania, prawidlowoSci [Tkorzystania otrzymanych

5rodk6w publicznych or:tz prowadzenia dokumentacji okeilonej w pEepisach pmwa i w postanowieniach

6. Przymana dotacja podlegai bgdzie rozliozeniu zgodnie z Rozporz4dzeniem Minista Pracy i Polityki
Spolecznej z dnia 15 gudnia 2010 r. w sprawie wzorLt ofefty i ramowego wzoru umowy dotycz4cych realizacji
zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U z 20 1 1 r' Nr 6, poz 25)

Opis sDosobu Drzvgotowania ofert:
Oferta podmiotu upra\r,mionego ubiegaj4cego sig o dotacj9 na realizacje zadani4 sporzqdzona zgodnie

ze wz.rem okeslonym w Rozposqdzeniu Minjstra P{acy i Polityki Spolecmej z dnia 15 gtudnia 2010 r' w sprawie

wzoru oferty i nmowego wzoru umowy dotycz4cych realizacji zadania publicznego oraz wzolu sprawozdania

z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz.25) musi zawierad:
L szczegolowy zakres zecmwy prcponowanego do realizacji zadani4 zawieraj4cy opis planowanych dzialai.
2. Informacjg o terminie i miejscu realizacji zadania.
3. Kalkulacjg przevr'id)'wanych koszt6w, spozqdzonq odrgbnie na kazdy rok realizacji zadania.

4. Zbiorcze zestawienie koszt6w realizacji zadania w latach 2015 - 201E, z podzialem na poszczeg6lne pozycje

5. InformacjQ o posiadanych zasobach rzeczowych i kadro$ych zapewniajqcych realizacjg zadania

6. Informacjg o wysokosci Srodk6w finansowych wlasnych i/lub pozyskanych z innych i6del na realizacjg

zadania w poszczeg6lnych latach okresu, o ld6rym mowa w dziale IV, pk I niniejszych warunk6w.

7. Irlformacjg o wczesniejszej dzialalnoici podmiotu skladaj4cego ofertg w za.lcesie, k6rego dotycry zadanie

8. Imienny wykaz os6b zaangazowanych w realizacjg zadania (pracownik6q wolontariuszy i in.) wraz z:

- opisem kwalifrkacj i zawodovych;
- infomacj4 czy jesl to jedtne, czy dodatkowe miejsce pracy;
- okresleniem formy zatudnienia oraz wymiaru czaslu pracy prz! rcalizacii. z da a;

- l'vysokoioi4 wlnagrodzenia (w przeliczeniu na godzing) przyslugujqcego w ramoch realizaoji zadania;

- zakresem obowi4zk6w.
9. W przt?adLu, gdy podmiot uprawniony rcalizuje w tym samym obiekcie wiQcej niz jedno zadanie

zobowiqzany jest do pzedstawienia koszt6w eksploatacyjnych (i ewentualnych podstawo$5'ch koszt6w

administracyjnyoh) calego obiektu oraz procentowego okeglenia podzialu tych koszt6w na poszczeg6lne

zadania (z uzasadnieniem). Jezeli w obiekcie realizowane b9dzie tylko niniejsze zadanie - nalezy zlozry'
stosowne oSwiadczenie.

10. Kopig aklualn€go odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego, innego rejestru, ewidencji lub kopig dokument6w
potwierdzajqcych status pmwny oferenta i umocowanie os6b go reprezentujqcych Odpis musi byd zgodny

z akfuahym stanem faktycznym i prawnym, niezaleznie od tego, kiedy zostal wydany.
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11. W pzypadku wniosku skladarego pflez oddzial lerenowy nie posiadajqcy osobowosci prawnej - aktualne
pelnomocrictwo zarz4du g16\rnego (lub irmego orgauu wykonawczego) do skladania oferty o dotacjQ
na realizacjg zaalania, podpisFvania um6w w tym zakrcsie, dysponowania uzyskanymi finduszamj
i dokonl'wania rozliczei z tych funduszy.

w przlpadku, gdy dwie lub wipcej organizacje lub podmioly chc4 wsp6lnie rcalizowat zadade, ich wspdlu
oferta musi ponadto wskazylvail
L Jakie dzialania w ramach realizacji tego zadania b9d4 wykonl'rvai poszczeg6lne organizac-je pozarzqdowe

iub podlrioty wynielliore w aft. 3 ust. 3 ustalvy o dzia]alnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.
2. Spos6b rcprezentacji podmiot6w, o k6rych mowa w afi. 14 ust.2 ww. ustawy, wobec organu administracii

publicznqj.
UmowQ zawad4 migdzy organizaciami pozazalow1mi 1ub podniotami $,ymienionyni w art. 3 ust. 3 ustawy

o dzialalnoSci po4'tku publicznego i o wolontariacie, okre,ilaj4cA zakes ich Swiadczei skladaj4cych sig

na realizacjg zadania publicznego, zalqcza siQ do umowy o wsparcie fealizacji zadania publicznego.
Organizacje lub podmioty skladajace oferte wsp6lnq ponoszq solidarne odpowiedzialnoli za zobowi4zania

wynikaj4ce z umowy o wsparcie realizacji zadania.

Warunkiem rozpatzeda ol-ertyjest ponadto:
1. Zalqczenie potwierdzonego przez organ prowadz4cy statutu podmiotu upmwnionego albo inoego dokumentu

(o ile przepisy dotycz4ce funkcjonowania podmiotu nie przewidujq obowi4zku posiadania statutu), kt6ry
okreila cel i zadania podmiotu.

2. Zal4czenie kopii dokumenl6w potwierdzaj4cych prawo do ui)4kowania lokalu, bud,'!rk tud)'rk6w
lub pomieszczeri, w kt6rych realizowane bEdzie zadade (umowa najmu, all wtasnosci itp.).

3. 7,lo;;enie Olwiadczenia o braku zaleglosci finansowych wobec Miasta Siedlce, ZUS i Urzgdu Skarbowego
(wz6r w zal4czeniu)-

4. W ptzlpadhr zal4czania do oferty kserokopii jakiegokolwiek dokumentu, kopia ta wima byd poswiadczona

za zgodnoii z oryginalem przez organ wydajqcy dokument lub przez osoby upowainione do reprezentowania
podmlotu-

UWACA: Dopuszcza sie. abv orqanizacie skladajace kilka ofert w nmach otwartvch konl(lns6w ofbrt
na realizacig zadari zleconvch z zahesu oomocv strolecznei.
aktualne pelnomocnictwo zarzadu El6wneso (lub ioneso orsanu wvkonawczeeo) - jezeli dotyczv
oraz statut podmiotu tvlko do iednei ofedy-

Wskazanie mieisca i terminu skladania ofert:
OIefiy nalezy sklada6 w zanioiQtych kopertach (kopefta powinna by6 opatzona nazw4 zadania oraz piecz€ci4

podmiotu) w Kancela i Og6lnej Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzini€ w Siedlcach' ul, Sienkiewicza 32,

w niepn ehaczaln''m temrinie do dnia 18 grudnia 2014 r., do godz. 9"u. Ofefiy, k6re dotr4 po tym teminie,
zostanq zwr6cone bez rozpatrzenia.

Otwrrcic of€rt oraz ich rozpatEeni€ pod wzgledem formalnym nastApi w dniu 18 grudnia
2014 r., w pokoju nr 35 Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie w Sicdlcach. Pod wzglQdem merytorycznym
ofefty zostala rozpatrzone l9 grudnia 2014 r.

Paocedura rozDatri'rvania ofert:
1 . Pr€zyd€nt Miasta powoluje komisj9, w celu przeprowadzeda postgpowania konkursowego.
2. W sklad komisji wchodzi trzech przedstawicieli Prezydenta oraz trzech pnedstawicieli organizacji,

zaproponowanych pzez Radg Organizacji Pozarz4dowych Miasta Siedlce i Powiahr Siedleckiego.

3. W pracach komisji mog4 uczestniczyi, z glosem doradczym, osoby posiadaj4ce specjalistycm4 wiedzQ

w dzicdzinie obejmujztcej zakes zadair publicznych, k6rych konturs dotyczy.
4. Komisja obmduje na posiedzeniach zanrkni9tych, bez udzialu oferent6w.
5. Przy ocenianiu ofert komisja kieruje sig zasadami r6wno6ci, uczciwej kon].lrencji, rzetelnoici i zgodnoici

z zadariami publicznlmi rcalizowan)4d przez Miasto Sie.dlce.

6. Posigpowanie konlusowe sklada siQ z dw6ch etap6w: ocery tbrmalnej i oceny merytoryczlej zlozonych ofert.
7. Oceny formalnej (komplet dol-ument6w, pmwidlouosi sporz4dzenia $'niosku, terminowoi6 zlozenia oferty,

wymagane zat4czniki, podpisy os6b uprawnionych do reprezentowalia organizao.ji, zadeklarowany wldad
wlasny, zgoalno(i charakteru zadania z zapisami statutu organizacji itp.) dokonuje komisja.

8. Olerty sporz4dzone wadliwie albo niekompletne co do w-vmaganego zestawu dokument6w
lub informacji, nie zloZone \v zamkniptej kopercie badi wykraczaj4ce poza okr€slone zadanie zostan4
odrzucon€ i wylqczon€ z d|lszego postQpowania,

vll.



9. Oferty, ld6re wplyn4 po terminie podanym w ogloszeniu o konkursie' pozostan{ bez rozpatrz€nia.
I 0. Nie przewiduje sig moiliwosci popmwianis i uzupeltriania oferl.
11. Komisjd zajmuje stanowisko w kw€stii podzialu dotacji na roalizacjg zadafi, po dokonaniu occny

merltorycanej. Opinie podejmowane s4 na zasadzie glosowania jawnego, zwykla wigkszosciq glos6w,

w obecnosci co najmniej oztcroch czlonk6w komisji. W przlpadku r6wnej liczby glos6w decyduje glos

przewodniczqcego komisji.
12. Komisja przedklada Prezydentowi Miasta do akceptacji listg pozrtywnie ocenionych ofert konkursowych

wraz z proponowanymi kwotami dotacji.
13. Zadanie moze byd podzielone i zl€cone do wykonania kilku podmiotom ugawnionlm W takim przr?adku

planowana kwota dotacji zostanie podzielona migdzy poszozeg6lne podmioty.
14, Komisja moze zaproponowad elementy projektu, kt6re mog4 by6 dotowane, l4cznie z propozycj4 wysokosci

dotacji.
15. Wysokoi6 przymanej dotacji moze by6 nizsza niz wnioskowana w ofercie.
16. W przlpadku, gdy organizacja otrzymala dotacjg w wysokoici nizszej niz wnioskowara, jednostka realizuj4ca

postqpowanie konkursowe dokonuje z oferentem uzgodnief, k6rych celem jest dopreolzowanie warunl6w
i zakesu realizacji zadania.

17. L4czna suma proponowanych dotacji nie moZe p'zgkrdczaa kwoty przeznaczonej do rozdysponowania

w konkusie.
18. Ostat€cznym rozstrzygnigciem konkursu bgdzie podjgcie przez RadQ Miasta Siedlce uchwaly budzetowej

na rck 2015, gwarantujac€j sroalki finansowe na realizacjg niniejszego zadania.

19. Od rozstrzygniecia w sprawi€ sTboru oferty i udzieleDia dotacji uie stosuie si9 tlTbu odwolowcz€go.
20. Wyniki otwaftego konlursu ofert zostan4 podane do wiadomosci publicznej popzez w)'wieszenie infbrmacji

na tablioy ogloszef w Urzgdzie Miasta Siedlce omz w Miejskim osrodku Pomocy Rodzinie, a takze

opublikowane na shonach intemetowych i w Biuletynach Informacji Publicznej Miasta i MOPR w Siedlcach.
21. Kiiny, v,t terminie 30 dni od dnia ogloszenia \l},nik6w konkursu, moze zqda6 uzasadnienia *yboru

lub odrzxcenia oferty.

v[. 5r49rle-ss9!v-s&s
Organ zlecaj4cy zadanie, podejmujAc decyzjg w sprawie udzielenia dotacji, kieruje si9 nastgpuj4cymi

kry4eriami:
1. Dokonuje oceny zgloszonych mozliwo6ci realizaQi zadaniaptzezpodmioty uprawnione
2. Uwzglgdnia zadeklarowan4 przez podmiot uprawniony jakosd dzialania i kwalifikacje os6b, przy udziale

kt6rych podmiot uprawniony ma realizowad zadanie,
3. Dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosn6w realizacji zadania, w tym w relacji

do zakesu rzeczowego zailania.
4. Uwzglgdnia zadeklarowany udzial irodk6w finansowyoh wlasnych i/lub pozyskanych z innych Zr6del

na realizacje zaAania orcz planowany przez oferenta wklad neczow i osobor y. w tym Swiadczenia

wolontariuszy oraz praca spolecan4 czlonk6w.
5. Uwzglgdnia analize i oceng realizacji zadarl zleconych podmiotori,,i uprawnionemu w minionych latach, bior4c

pod uwagg rzetelno66 i terminowo36 oraz spos6b rozliczen;a otrzymanych na ten cel Srodk6w.
6. Uwzglednia wysokos6 dotacji, przewidzianq w bud2ecie uchwalonym przez Radg Miasta Siedlce na realizacj9

ww. zadania.

D(. Podmiotv ubieqaiace sie o dotacie olrzvmuia:
1. Warunki konkursu ofert o udzielenie dotacji na realizacjg zadania w latach 2015 2018.

2. Rozporz4dzenie Minisha Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 gmdnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzom umowy doL realizacji zadania publicznego oraz wzoru spmwozdania z wykonania
tego zad..J:'ia (Dz. U. z 201 1 r. Nr 6, poz. 25).
Iormularz Oiwiadczenia.
Ustawg z dnia 24 kwiearia 2003 r. o dzialaloosci po44ku publicznego i o wolontariaoie (Dz. U. z 2014 r.
poz,|118zp6.zn).

3.
4.



Warunki konkursu olert o udzielenie dotacji na realizacjt zadaii
z zakresu pomocy spolecznej w 2015 roku

Prezydent Miasta Siedlce dzialaj4c na podstawie ustawy z dnia 24 lwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku
publiczncgoiowolontariacie(Dz.U.z2014r.poz.lll8zp6in.zm.),wzwiezkuzart.25ust.5ustrwyzdnia

12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182 ze zm.), oglasza otrvarty konkurs ofert o udzielenie
dotacii na r€alizacie zadania z zakresu pomocy spolccznej

w 2015 roku

Rodzai zadania:
POMOC RZECZOWA DLA RODZIN NAJUBOZSZYCH

zwane dalej zadaniem

I. ZaladrlscO!.le!
1. Miasto Siedlce udziela dotacji na dofinansowanie dzialai podmiot6w w zakresie pornocy spolecznej,

stosownie do ustalonych pdor''iet6w oftz posiadanych Srodk6w finaisowych.
2. Zlecenie i rcalizacja zadania odbFva siQ na podstawic ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatdhoici pozylku

publicznego i o wolontaiacie (Dz. U.22014 t. poz. lllS z p62L. n\.).
3. W otwartyrn konku$ie oleft mogQ uczestniczyi organizacje pozarzqdowe oraz inne podmioty wymienione

w art. 3 ust. 3 uslawy o dzialairossi pozylku publiczoego i o wolontaiacie (Dz. U. z 2014 r' poz 1li 8 z p6zn

zm.) zgodnie z uchwah XLVy834/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 pazdziemika 2014 r. w sprawie

uchwalenia progamu wsp6lpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarzqdowymi i inn)'mi podmiotami
prowadz4cymi dziatalnos6 poz)aku publiczncgo na 2015 rck.

4. Dwie lub wigcej organizacje, dzialaj4ce wsp6lnie, mogq zlozye wsp6ln4 ofertQ wskazujqc4, jakie dzialada
w ramach realizacji zadania publicznego b9d4 nykon)'wad (afi. 1 4 ust. 2 5 ustawy z dnia 24 kwietia 2003 r.
o dzialalnosci pozltku publicznego i o wolontariacie).

5. Dotacja moze zostai przeznaczona wylqcznie na wydatki zwi4zane zrcallzacjqzleconego zadanla.

6. Wszystkie koszty pozostaj4ce w bezposrednim zwi4zku z realizacj4 zadania, przeznaczone na jego wykonanie
s4 kosztami kwalifikowanl,rni i mog4 zostad sfinansowane lub dofinansowane z dolacji (w)'na$odzenie
koordlnatom w przlpadku zadari calorocznych, obsluga ksiQgowa, pokycie koszt6w prowadzenia bium
w zakesie niezb9dn)rn do realizacji zadania). Wydatki tego rodzaju nie mog4 stanowid kwo* wyiszej
nii 25yo wartosci otrzymanej dotrcji.

7. Prezydent Miasta Siedlce zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu omz przesuniQcia terminu rczpoczQcia

i zakoficzenia postQpowania konl$rsowego.

II. Wvsokost Srodk6w przeznaczonvch na realizacie zadania w 2015 roku i w latach poDrzednich:

1. Planolvana kwota dotacji na zadanie w 2015 roku - do 157 500'00 zl;
2. w 2ol3 roku Sroilki publiczne wydatkowane z bualzetu Miasta na ten cel wlrosily 124 000.00 zl,

pzy calkowitym koszcie 21 8 41 3,08 zl.
3. Wykonanie ww. zadania w 2014.oLu zlecono 2 Podmiotonr, w t],m:

- I Podmiotowi przyznano dotacjp w wysokoici 100 000,00 zl, pEy planowanlan calkowitym koszcie realizacji
zadalia wynosz4c),m 189 530,00 zt;

- II Podmiotowi przyzlano dotacjQ w wysokos cj 27 500,00 zt, przy planowan).m calkowitlm koszcie rcalizacji
zadaria w),nosz4clm 30 857,72 zl.

III. Przedmiotrealizaciizadania;
Przedmiotem konkursu jest pozyskiwanie i magnz),nowanie odziezy, sprz9tu domowego, zywnosci i imych

adykul6w od os6b fizycznych i imt)tucji. Zcbruro produky wydawan€ b€d4 micszkaricom Siedlec kierowanym
przez Miejski OSrodek Pomocy Roclzrrue.

Przedmiotem konkursu j est r6wnieZ pozyskiwanie i magazynowanie przedmot6w ortopedycznych oraz sprzgtu

rehabilitacyjnego wraz z prowadzeniem wpozyczaln.
Zastrzega si€ mozliwosi przeplowadzenia wizltacji miejsca fealizacji zadanitsiedziby podmiotu

uprawnionego przed podpisaniem umowy.

Zakres przedmiotowy rcalizowanego zadania:
. Wymaganiaobowi{zkorv€:



L Pozyskiwanie na rzecz potrzebuj4cych nieodplatnie odziezy, sprzgtu domowego, zywnoici i innych artykul6w
od os6b fizyoznych i instytucjj.

2. Pozyskiwanie na rzecz potrz€bujacych przedmiot6w odopedycmych oraz sprzqtn rchabilitacyjnego od os6b

fizycmych i hsqtucji.
3. Nieodptatne przekaz:y.wanie odziety, sprzetu domowego, tt'rvnotui i innych artykul6w or z nieodplatne

w)?oZyczanie przedmiot6w ortopedycznych i sprzQtu rehabilitacyjnego.
Segregacja pozyskiwanych dar6w wg 4sortymentu.
Dysponowanie pomieszczeniami dopuszczonymi do ui.tkowania przez odpowiednie s.lxzby, szczeg6lnie
w przypadku magazynowania produkt6w zyr,mosciowych.

4.
5.

6. Prowadzenie ewidencji os6b, kt6re otrzymaly pomoc rzeczow4 z magazynu (z infomacj4 o rodzaju i iloSci
wydanych produkt6w).

7. Prowadzenie odrgbnej dla tego zadania dokumentacji meD4orycznej i ksiggowej, pozyskjwanych
i pEekazywanych towar6w.

Dotacja moze zosta6 przyznana na realizacjg niniejszego zadania w calo(ci lub w jednej z cz96ci, o kt6rych
mowa w punkcie I i 2 wymagaf obowi4zkowych.

ry. Termin i warunki realizacii zadani|:
1. Zadanie bgdzie realizowane w trakcie 2015 roku.
2. Oryaniz cja ubiegajqca sig o wsparcie realizacji zadania publicmego z budzetu Miasta zobowiqzrna

j€st do zadeklarowania linansowego udzialu wlasnego w wysokosci co najmni€i 1070 planowanych
koszt6w zadania oki€Slonego w ofer.cie konkursowej ($ l0 ust. 5 progiamu wsp6lpracy Mjasta Siedlce

z organizacjami pozazqdowymi i inn),rni podmiotami prowadz4cyrni dzialalnodd poz)'tku publicznego
na 2015 fok, starDwi4cogo zalqczrik do uchwaty Nr XLW834/2014 Rady Miasta Siedlcc z dnia
30 pazdziemika 2014 r. w sprawie uchwalenia prcgramu wspolpracy Miasta Siedlce z organizacjami
pozarzqdo*ymi i im)mi podmiotami prowadzqcymi dzialalnoii po4'tku publicznego na 2015 rok).
Do ww. wkladu dopuszoza sig mozliwo66 zal;czenia wado6ci darcwanych material6w i uslug na zecz
realizacji dofinansowanego zadania oraz wartoSci wyc€nionego wkladu pracy wlasnej czlonk6w organizacji
i wolontariuszy zaangMowanych do realjzacji zadania (wg maksymalnej stawki wynosz4cej 50% pr€cigtnego
wynagodzenia w sektorze prz€dsipbiorsfw,,l rok uhjegly, {4cznie z naliczonymi pochodnymi od tych
wynagodzei).

3. Zadanle winno byi realizowane z najryzsz{ starannosciq, zgodnie z obowiQzujQcymi standardami

i pzepisami oraz zawada umowq.
4. Szczeg6lowe warunki realizacji zadania okreSli pisemrta umowa.
5. Podmiot uprawniony zobowiAzany zostanie w unowie do udostppniania dokumentacji merytorycznej

i finansowej, celem dokonania kontroli ioceny realizacji danego zadania, w szcz€g6lnosci: stanu
jego realizacji, efektywno6ci, rzetelnogci i jakosci wykonlwania, prawidlowoSci wykorzystania otrzymanych
Srodk6w publicznych or:!z prowadzenia dokumentacji okeslonej w przepisach prawa i w postanowieniach

umo\ly.
6. Przyznana dotacja podlegai bgdzie rozliczeniu zgodnie z Rozpozqdzeniem Ministra Pmcy i Polityki

Spolecznej z dnia i5 grudnia 2010 r. w spmwie wzoru ofelly i rumowego wzoru umo\ty doryczqcych realizacji
zadania publicznego oraz wzonr sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 201 1 r. Nr 6, poz 25)

v. Qp!9-!09!9b!-pr4cs!sr4s!4-s&4
Oferla podmiotu uprawnionego, ubiegaj4cego sig o dotacjg na realizacjg zadania, sporz4dzona zgodnie

zc wzor€m okrcglonym w Rozporz4dzeniu Mirjsta Pracy i Polityki Spoleozn€j z dnia l5 grudnia 2010 r. w sprawic
wzoru oferty i mmowego wzoru unowy dotyczqeych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdatia
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) musi zawierai:
1. Szozeg6lowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadani4 zawieraj?cy opis planowanych dzialar'
2. Informacjg o terminie i miejscu realizaoji zadania.
3. Kalkulacjg przewidywanych kost6w realizacji zadania.

4. Informacjg o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniajEcych realiTacj9 Tadania.

5. Informacjg o wysokoSci {rodk6w finansowych wlasnych i/lub pozyskanych z innych zr6del na realizacj9

zadania.
6. hformacjg o wczesniejszej dzialalnosci podmiotu skladajqcego ofeftg w zakresie, k6rego dolyczy zadanie.

7. Imienny wykaz os6b zaangazowanych w realjzacjg zadania (pracownik6w, wolontariuszy i in ) wraz z:

- opisem kwalifikacji zawodowych;
- informacja czy iestto iedyne, czy dodatkowe miejsce pracy:



vI.

- okresleniem formy zairudnienia oraz wlqniaru czasu pracy przy realizacji zadania;
- rvysokolci4 wyrngrodzEria (w plzEliczedu lla godznrg) przystusujaoego w ranuch rcalizacji zadania;

- zakesem obowi4zk6w.
8. W prz)?adL:u, gdy podmiot uprawniony realizuje w t]4n samym obiekcie wigcej niz jedno zadanie

zobowiqzany jcst do przcdstawicnia koszt6w eksploatacyjnych (i ewentualnych podstawowych koszt6w
administracyjnych) calego obiektu oftrz procentowego okeSlenia podzialu lych koszt6w na poszczeg6lne

zadania (z uzasadnieniem). Jezeli w obiekcie realizowane bpdzie tylko niniejsze zadade - 
^a1e2y 

z+ezy[.

stosowne ogwiadczenie.
9. Kopig aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru SAdowego, inncgo rejesftu, ewidencji lub kopig dokument6w

potwierdzaj4cych status pmwny olercnta i umocowanie os6b go reprezentuj4cych. Odpis musi by6 zgodny
z al:tualnym stanem fakiycznlan i pmwnyq dezaleznie od tego, kiedy zostal wydany

10. W przwadku wniosku skladanego przez oddzial terenoqy nie posiadaj4cy osobowosci pmwnej aktualne
pelnomocnictwo zarzqdu gl6wnego (lub irmego organu wykonawczego) do skladania ofefty o dotacjg
na realizacj€ zadania. podpispvania um6w w t]/ln zakesie. dysponowania uzyskanymi funduszami
i dokonyivania .ozliczeir z tych finduszy.

W przypadku, gdy dwie lub wigcej organizacje lub podmioty chcq wsp6lnie realizowad zadanie, ich wsp6lna
oferta musi ponadto wskazywai:
1. Jakie dzialarfa w mmach realizacji tego zadania bgd4 wykonyivai poszczeg6lne organizacje pozarzqdowe

lub podmioty wlniedone w art. 3 ust. 3 ustawy o dziatalnoici pozltku publicznego i o wolontariacie.
2- Spos6b reprezentacji podmiot6w, o kt6rych mowa w att. 14 ust. 2 ww. ustawy, wobec organu administracji

publicznej.
Umowg zawartq miQdzy organizacjami pozav4dowlmi lub podmiotami wlmienionymi w afi. 3 ust. 3 ustawy

o dzialalnoSci poz)'tku publicznego i o wolontaiiacie, okreslajqc4 zakres ich Swiadczcli skladaJ4cych siP

na rmlizacjQ zadarlia publicznego, za,l4cza sig do umowy o wsparcie realizacji zadania publiczrego.

Organizacje lub podmioty sHadaj4ce oledQ wsp6ln4 ponosz4 solidam4 odpowiedzialnosi za zobowi4zania
wynikaj4ce z umowy o wsparcie realizacji zadania.

Wanrnkiem rozpatzenia ol-ertyjest ponadto:

1. ZalEczenie potwie zotrcgo przcz orgar prowadz4cy statuiu podfliotu uprawnionego albo innego doL:um€ntu
(o ile Fzepisy dotyczqce lunkcjonowania podmiotu nie przewiduj4 obowi4zhr posiadania statulu), kt6ry
okesla cel i zadania podmiotu.

2. Zal4azenle kopii dokumcnt6w potwicrdzajEcych prawo do uz)'tkowania lokalu, budlnlnl/budynk6w
lub pomieszczeri, w k6rych realizowane bpdzie zadanie (umowa najmu, ak wlasno(ci itp.).

3. Zloieie OSwiadczenia o bmku zaleglosci finansowych wobec Miasta Siedlce, ZUS i Urz€du Skarbowego
(wz6r w zalqczeniu).

4. W przlpadl:u zal4czania do oferty kserokopii jakiegokolwiek dokumentu, kopia ta winna byi poiwiadczona

za zgodno66 z oryginalem pnez organ $Tdajqcy dokument lub pzez osoby upowarinione do rcprezentowania

UWAGA: Dopuszcza sie. aby orsanizacie skladaiace kilka ofert w ramach otwafich konl:urs6w ofed
na rcalizacie zadaf zleconvch z zakresu pomocy spolecznei. zalaczalv kopig aktualneso odpisu z KRS.
akualne pelnomocnictwo zazadu sl6wneeo (lub inneso oreanu wvkonawczego) iezeli dotyczv
oraz statut podmiotu tvlko do iednei ofefty.

wskazanie mieisca i terminu skjadania olert:
Oferty nalezy skladad w zamkniQtych kop€rtach (kopefta powinna by6 opatrzona nazw4 zadania

oraz pieczgci4 podmiotu) w Kancelarii Og6ln€j Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie w Si€dlcach,
ul. Siinkiervicza 32, w niepcekaczaln)m teminie do 18 grudnia 2014 r., do godz. 9oo. Otelly, kt6re dotq
po t).rn terminie, zostan4 zwr6cone bez rozpatrzenia.

Otwrrcie of€rt oraz ich rozpatrzeni€ pod wzgled€m formalnym nast4pi w dniu 18 grudnia
2014 r., w pokoju nr 35 Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzini€ w Siedlcach. Pod wzgledem m€rytorycznym
oferty zostan4 rozpatrzone 19 grudnia 201,1 r,

Procedura rozDatri'wania ofert:
1. Prezydent Miasta powfije komisjg, w celu przeprowadzenia post€powania konl(ursowego.
2. W sklad komisji wchodzi trzech przedstawicieli Prczydenta omz tEech puedsta$'icieli organizacji,

zapropolnwanych pzez Radg Organizacji Pozarz4dowych Miasta Sicdloc i Powiatu Siedleckieso.

VII.



W pmcach komisji mogA uczestniczyd, z glosem doradcrym, osoby posiadaj4ce specjalistycznq wiedzg
\v dzi€dzinie obejmuj?cej zakres zadari publioznyoh, k6rych konkurs dotyczy.
Komisja obraduje na posiedz€niach zamknigtJ,oh, bez udzialu oferent6w.
Przy ocenianiu ofert komisja kieruje sig zasadami r6wnosci, uczciwej konkurencji, rzetelnosci i zgodnojci
z zadsniami publicznymi realizowanymi przez Miasto Siedlce.
Postgpowanie konlursowe sklada sig z dw6ch etap6w: oceny formalnej i oceny m€ry'torycznej zlozonych ofel1.
Oceny formalnej (komplet dokument6w, prawidlowodi sporzqdzenia wniosku, teminowoS6 zlozenia ofefty,
wymagane zalAczniki, podpisy os6h uprawnionych do reprezentowania organizacji, zadeklarowany wklad
wlasny, zgodno66 charakteru zadania z zapisami statutu organizacji itp.) dokonuje komisja.
Oferty sporz4dzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokument6w
lub informacji, ni€ zloione w zamkniet€j kopercie bedi wykraczaj4ce poza okresloDe zadanie zostan4
odnucone i wyl4czole z dalszego postgpowania,

9. Of€fiy, kt6re wplyne po terminie podanym w ogloszeniu o konkursie, pozostan4 bez rozpatrzenia.
10. Nie przewiduje sig moiliwogci poprawiania i uzupelniania ofert.
11. Komisja zajmuje stanowisko w kwestii podziatu dotacji na realizacjg zadarl, po dokonaniu oceny

me$4orycznej. Opinie podejmowane sq na zasadzie glosowania jawnego, z\rf/kl4 wigkszosci4 glos6w,
w obecnoSci co najmniej czterech czlonk6w konisji. W przypadku r6wnej liczby glos6w decyduje glos
pzewodniczqc€go komisJi.

12. Komisja przedklada Prezydentowi Miasta do akceptacji listg poz)'tt'wnie ocenionych ofert konkursowych wraz
z proponowanymi kwotami dotacji.

13.7,adanie moz€ byi podzielone i zlecone do r.ykonania kjlku podmiotom uprawnion)'m. W takjm pEypadku
planowana kwota dotacji zostanie podzieloua migdzy poszczeg6lne podmioty.

14. Komisja moze zap.oponowa6 elementy proj€Llu, kt6re moga by6 dotowan€, lqcznie z propozycjq wysokoici
doracji.

15. Wysoko66 przyznanej dotacji moze byi nizsza niz wnioskowana w ofercie.
16. W Fzypadku, gdy organizacja otrzymala dotacjg w wysokosci nizszej niz wnioskowana, jednostka realizujaca

postgpowanie konkurcowe dokonuje z oforentem uzgodnien, k6ryoh ccl€n jcst doprccyzowanic warunk6w
i zakresu realizacii zadania.

17. L4czna suna proponowanych dotacji nie moze przekracza1 kwoty przeznaczonej do rozdysponowania
w konkursie.

18. Ostatecznym rozstrzygnipciem konkursu bgdzie podjQcie przez Radg Miasta Siedlce uchwaly budzetowej
na rok 2015, gwarantuj4cej Srodki finansowe na realizacjg niniejszego zadania.

19. Od rozstrzygnigcia w sprawi€ nTboru oferq i udzi€lenia dotacji nie stosuje sie trybu odwotawcftgo;
20. Wyniki otwartego konkursu ofe( zostan4 podane do wiadomo3ci publicznej poprzez w].wieszenie informac_ji

na tablicy oglosze'i vt Vtzedzie Miasta Siedlce oraz w Miejskin O{rodku Pomocy Rodzinie, a takze
opublikowane na stronach intemetowych oraz w Biulerynach lnformacji Publicznej Miasta i MOPR
w Siedlcach.

21. Knzdy, w teminie 30 dni od dnia ogloszenia wynjk6w konkursu, moze z4dai uzasadnienia wyboru
lub odrzucenia oferty.

\4II. Krrteria oceny oferrt
Organ zlecajqcy zadanie, podejmuj4c decyzjg w sprawie udzielenia dotacji, kieruje si9 nastgpujqc),mi

klteriami:
l. Dokoruje oceny zgloszonych mozliwosci realizacjizadafiaprznzpodmioty uprawnio e.
2. Uwzglgdnia zadeklarowan4 przez podmiot uprawniony jakoS6 dzialania i kwalifikacje os6b, przy udziale

kt6rych podniot uplawniouy rlra realizowari zadanic.
3. Dokonuje oceny pzedstawionej we wniosku kalkulacji kosz6w realizacji zadania, w tym w relacji

do zakresu rzeczowego zadania,
4. Uwzglgdnia zadeklarowany udzial drodk6w finansowych wlasnych i/lub pozyskanych z innych zr6del

na realizacjg zadanla oraz planowany przez oferenta wklad zeczowy j osobowy, w tym S\iiadczenia
wolontaduszy oraz praca spolecmQ czlonk6w.

5. Uwzglgdn;a analizg i oceng rezlizzcji zadan zleconych podmiotowi uprawnionemu w poprzednich latach,
bior4c pod urir'agg rzetelno66 i termjnowosd oraz spos6b rczliczenia otrzymanych na ten cel 6rodk6w.

6. Uwzglgdnia wysoko6i dotacji, pE€widzianq w budzecie uchwalonym przez Radg Miasta Siedlce na realizacjg
w1v. zadanla.

IX Podmioty ubieeaiace sie o dotacie otrzvmuia:
1. Warunki konkursu ofert o udzielenie dotacji na realizacjg zadania w 2015 r.

L

4.
5.

6.
7.

8.



3.
4.

Rozporzqdzenie Minisha Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 gudnia 2010 r. w spnwie wzom oferty

l*o*."g9 I 3- uT9*y dot. realizacji zadanja publicznego oraz wzoru sprawozdada z wykonania
lego zadania (Dz. U. z 20 | I r. Nr 6. poz. 25).
Formularz O6wiadczenia.
ustawg z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnodci pozl,tku publicznego i o wolontariacie pz.rJ.22014 r.
poz. 1l18 z p6?lJ. zm.).



Warunki konkursu ofeft o udzielenie dotlcji na realizacjg zadaf
z znkresu pomocy spol€czDej w 2015 roku

Pr€zydent Miasta Siedlce dzialajQc na podsta*ie usta{T z dni{ 24 l$'ietnia 2003 r. o dzialalnosci poiytku
pubficznegoiowolontariacie(Dz.U.z20l4r.poz.1118zp6in.zm.),wzwi4zkuzart,25ust.5ustawy

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz.U.z2013 r. poz,182 ze zm-), ogl'isz olw^rty konkuN of€rt
o udzicleni€ dotacji na rcalizacjp zadania z zakr€su pomocy spolcczn€j

w 2015 roku

Rodzaj zadania:
WSPIERANIE ORGANIZACJI ZAJMUJACYCH SI{ POZYSKIWANIEM Z}'WNOSCI I Jf,J

DYSTRIBUCJA NA RZECZ INNYCH PODMIOTOW
zwane dalei zadaniem

Z$adv os6lnc:
1. Miasto Siedlce udziela dotacji na dofinanso*anie dzialari podmiot6w w zakresie pomocy spolecznej,

stosownie do ustalonych priorytet6w omz posiadanych jrodk6w finansowych.
2. Zlecen;e i re lizacja zadan;a odb)wa sie na podsrawie ustalvy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno{si

poz''thr publicznego i o wolontaiacie (Dz. U. z 2014r.poL.1118 z p6in. zm.).
3. W otwarl)an kookusie ofert mog4 uczestniczyi organizacjc pozarzedowe oruz inne podmioty

w],rnienonewalt-3ust.3uslawyodzialalno<cipo2]tkupubiicznegoiowolontariacie(Dz.U.z20t4r.
poz. 1118 z p6in. mr.), zgodnie z uchwalq XLVIl834l2014 Rady Miasta Siedlce z dnia
30 pazdziemika 2014 r. w sprawie uchwalenia programu wsp6lpmcy Miasta Siedlce z organizacjami
pozarz4dowymi i innymi podmiotami prowadz4cyd dzialalnoSd poz)'tku publicmego na 2015 rok

4. Dwie lub wipcej organizacje, dzialaj4ce wsp6lnie, mog4 zloZyi wsp6ln4 oferte wskazuj4cq, jakie
dzialania w ramach rcalizacji zadada publiczn€go bQd4 wykon]wad (art. 14 ust. 2 5 ustawy z dnia
24lorietnia 2003 r. o dzialalnosci poZ,1lo publicznego i o wolontariacie).

5- Dotacja moZe zostai przeznaczona wyl4czlie na wydatki zwi4zane z realrzacj4zleconego zaduia.
6. Wszystkie koszty pozostajqce w bezpo6redlim zwiqzkl z realizacj4 zadania, przeznaczone na jego

wykonanie s4 kostami kwalifikowan mi i mog4 zosta6 sfinansowane lub dohnansowane z dotacji
(wpagrodzenie koordynalom w przypadku zadai calorocmych, obsluga ksi9gowa, poloycie koszt6w
prowadzenia biura w zakesie niezbpdnlm do realizacji zadania). Wydatki tego rodzaju nie mogQ
stanowid kwoty wyZszej nii 25y" wartoSci otrzymanei dotacii.'7. Prcz:ldenl Miasta Siedlce zastrzega sobie prawo do odwolania konlorsu oraz przesunigcia terminu
rozpoczpcia i zakoiiczenia postQpowania konkusowego.

Wvsokost Srodk6w przez[aczonych na realizacie zadania w 2015 roku i w latach poprzednich:
1 Planowana kwota dotacji na zadanie w 2015 roku - do 140 000,00 zl.
2. Wykonanie ww. zadania w 2013 roku zlecono 3 Podmiotom, w tym:

- I Podmiotowi pzekazano dotacjp w wysokosci 44 899,82 zl, pzy calkowit)4n koszcie realizacli
zadania w),nosz4clqn 70 801.7'/ zl;

- Il Podmiotowi pzekazano dotacjQ w wysokosci 75 000,00 zl, prry calkowitym koszcie realizacji
zadania wymoszqcym 156 923,00 zl:

- III Podmiotowi pzekazano dotacjQ w wysokoSci 30 000,00 zl, pzy ca.lkowitym koszcie realizacji
zadania w]'noszqcYm 32 373,60 zl.

3. Wykonanie ww. zadania w 2014 roku zlecono 3 Podmiotom, w b,m:
- I Podmiotowi przyznano dotacjQ w wysoko6ci 40 000,00 zl, przy planowanym calkowit],rn koszcie

realizacji zadania wynosz4c].m 51 800,00 zl;
II Podmiotowi pzyznaro dotacji w wysokoici 70 000,00 zl, Frzy planowanlm ca.lkowit',m koszcie
realizacji zadania wynoszqcym 174 303,00 zl;

- III Podmiotowi przlznarc dotacjQ w wysokosci 30.000,00 zl, pny planowan).rn calkowiryrn koszcie
realizacji zadania wyrosz4c\rn33 414,40 zl-

III. PEedmiot realizacii zadania:
Przedmiotem konku$u.jest wspieranie bezplatn4 21.wnoici4 organizacji pozarz4dowych oraz imych

plac6wek i instlucji dzialaj4cych na rzecz najubozszych mieszkafc6w Miasta Siedlce.
Od podmiotu oczekuj€ siQ r6wniez stalej wsp6lpracy z pzedsiQbiorcami, przedstawicielami wladz

samotzqdowych i .z4dowych, a takZe organizacjami pozarz4dowymi i koScie]nl,rni.

IL



IV.

Zastrzega sig mozliwoSi przeprowadzenia wi4tacji miejsca realizacji zadania./siedziby podmiotu
uprawnionego przed podpisaniem umowy.

Zakres przedmiotow] realimwanego zadaniai
. WymaganiaobowiQzkowe:
L Obiekt dopuszczony do u4aku prz€z odpowiednie sluzby.
2. Prowadzenie odrgbnej dla tego zadania dokumentacji merttorycznej i ksiggowej, pozyskiwanej

i przekarywanej 4r,r'no6ci.

Termin i warunki realizacii zadania:
1. Zadanie bgdzie realizowane w trakcie 2015 roku.
2. Orga zacja ubiegaj4ca sig o wsparcie realizacji zadania publicznego z budZetu Miasta zobowi4zana

jest do zadeklarowania finansowego udzialu wlastrego w wysokosci co [ajmniej 109/o planowanych
koszt6w zadania okreSlonego w of€rcie konkursowej ($ 10 ust. 5 programu wsp6lpracy Miasta Siedlce
z organizacjami pozazqdow)'rni i innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnoS6 po{,tku publicznego
na 2015 rok, stanowiqcego zalQcznik do uchwaly Nr XLyIl834l2014 Rady Miasta Siedlce
z dnia 30 pa-Zdziernika 2014 r. w sprawie uchwalenia programu wsp6lpracy Miasta Siedlce
z ot9aniz,.cjami pozarzqdo*ymi i innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnosi poZj4ku publicznego
na 2015 rck). Do ww- wkladu dopuszcza sig mozliwosd zaliczenia waltosci darowanych material6w
i nslxg na rzecz realizacji dofinansowanego zadania oraz wafioSci wycenionego wktadu pracy wlasnej
czlonk6w organizacji i wolontariuszy zaangazowanych do realizacji zadania (wg maksymalnej stawki
wlrrrszrp€j 50% prz€cigln€go wynagrodzenja w sektorze przedsigbiorslw za rck ubi€gly, lqcznie
z naliczonyni pochodnyni od tych wynagrodzei);

3. Zadanie winno by6 realizowane z najryzsz4 stamnno6ciq, zgodnie z obowi4zujqcymi standardami
i przcpisami oraz zawartq umo\rq.

4. Szczeg6lowe warunki reaLizacji zadania okeSli pisemna umowa.
5. Podmiot uprawdony zobowi4zany zostanie w umowi€ do udostgpniania dokumentacji m€rltorycznej

i finansowej, celem dokonania kontroli i oceny realizacji danego zadania, w szczeg6lnosci: stanu
jego realizacji, efekgwnosci, rzetelnoici i jako6ci urykon1'wania, prawidlowoSci wykorzystania
otrzymarych drodk6w publicalych oraz prowadzenia dokumentacji okrcSlonej w przepisach prawa
i w postanowieniach umowy.

6. Przyznana dotacja podlegai bgdzie rozliczeniu zgodnie z Rozporz4dzeniem Ministra Pracy i Polityki
Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty iramowego wzoru umowy dotyczqcych
realizacji zadania publicznego oraz wzoru spra\{ozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r.
Nr 6. poz. 25).

ODis sDosobu Drzvqotowania of€rti
Ofeta podmiotu uprawnionego ubiegaj4cego sig o dotacjg na realizacjg zadania, sporz4dzona zgodnie

ze wzorcm okeSlonym w Rozporz4dzeniu Ministra Pracy i Poliryki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru ofefty i mmowego wzoru urnowy dotycz4cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 201I r. Nr 6, poz. 25) musi zawierad:
l. Szczeg6lowy zakres rzeczory proponowalego do realizacji zadania, zawierajQcy opis planowanych

dzialan.
2. lnlormacjg o tenninie i miejscu realizacji zadania.
3. Przewid).wany hykaz odbiorc6w z szacuDkowymi ilosciami przekazanej ilrynoici.
4. W przypadku, gdy Podmiot zadeklaruje zamiar dyshfbucji w 2015 r. ztwnodci w ramach prcgramu,

kt6rego inicjatorcm jest Unie Duropejska, kopig dokumentu potwicrdzaj4oego posiadanio takioh
uprawnreri.

5. Kalkulacjg przewidl.wanych koszt6w realizacji zadania.
6. Informacjg o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniaj4cych realjzacjg zadania.
7. Infofmacjg o wysoko6ci 5rodk6\'r' finansowych wlasnych i/lub poryskanych z innych Zr6del na rcalizacjg

zadania,
8. Informacjg o wcze(niejsrej dzialalno(ci podmiotu skladaj4cego ofertQ w Trkresie, kt6rego dolycTy

zadanie.
9. Imienny wykaz os6b zaangazowalych w rcalizacjg zadania (pracowrik6w, wolontariuszy i in.) wlaz z:

- opisem kwalif*acji zawodowych;
- informacj 4 czy j est to jedyne, czy dodatkowe rn iej sce pracy;
- ol(Iesleniem formy zatrudnienia oraz wymiatu czasu pracy przy realizacji zadaD;a;
- wysokosci4 *ynagrodzenia (w przeliczeniu na godzing) przyslxguj4cego w ramach realizacji zadada;
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- zaloesem oDowl4z(ow.
10. W plz)?adku, gdy podmiot uprawniony realizuje w tym samym obiekcie wiQcej ni2 jedno zadanie

zobowi{zany jest do przedsta*ienia koszt6w eksploatacyjnych (i ewentualnych podstawowych koszt6w
adnidslracyjnych) calego obiektu omz prccentowego okeslenia podziafu tych koszt6\,r,
na poszczeg6lnc zadania (z uzasadnieniem). Jezcli w obiekcie rcalizowane bQdzie tylko niniejsze zadanie

n, er) ,,lo,t)i srnsowne oiw;jrd.Tenje
11. KopiQ akualnego odpisu z Kiajowego R€jeshu Sqdowego, innego rej€stru, ewidenc.ji lub kopig

dokument6w potwierdzajqcych status prawny oferenta i umocowade os6b go reprezentu.j4cych. Odpis
musi bya zgodny z akualnlan slanem faktycznlan i prawnym, nie?rleTnie od tego, kie-dy zostal wydany

12. W przwadku wniosl:u skladanego przez oddzial terenowy nie posiadajEoy osobowoSci pmwnej ,
aktualne pelnomocnictwo zaz4du gl6wnego (lub imego organu wykonawczego) do sHadania oferty
o dotacjQ na realizacjg zadania, podpisywania um6w w tlm zakresie, dysponowania uzyskan),rni
lirnduszami i dokonywaria rozliczei z tych funduszy.

W przlpadku, gdy dwie lub wiQcej orgadzacje lub podmioty chc4 wsp6lnie realizowai zadanie,
ich w.polna ofcna musi nonrJlo wska,,yv\ac:
1. Jakie dzialania w mmach realizacji tego zadania bgd4 wykonlwad poszczeg6lne organizacje

pozarz4dowe lub podmioty wymiedone w arf. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnodci pozltku publicznego
i o wolontariacie.

2. Spos6b rep.ezentacji podmiot6w, o k6rych mowa w alt. l4 ust. 2 \inv. ustawy, wobec organu
administracji publicmej.
UmorvQ zawart4 miQdzy organizacJanr pozanqdowyni 1ub podmiotami wynienion).rni w ad. 3 ust. 3

ustawy o dzialalno6ci poZ}'tl:u publicznego i o wolontariacie, olqeSlaj4c4 za.hes ich iwiadczei skladaj4cych
siQ na realizacjg zadania publicznego, zal:pza sig do umowy o wsparcie realizacji zadania publicarego.

Orgdnizacjc lub podmioty skladajqce ofertQ wsp6lnq ponosz4 solidarn4 odpowiedzialnosd
za zobowiAzania w).nikajqce z umowy o wsparcie realizacji zadania.

Warunkiem rozpatrzenia ofoty jest ponadto:
I. ZAl4czenle potwierdzonego przez otgarT prowadz4cy stafutu podmiotu upmwnionego albo imego

dokumentu (o ile przepisy dotycz4ce funkcjonowania podmiotu nie przewiduj4 obowi4zll posiadania
stalutu), kt6ry okresla cel i zadania podmiotu.

2. Za+4czenie kopii dokument6w potwierdzaj4cych pmwo do uzytkowania lokalu, budynku,budlnk6w
lub pomieszczeir, w k6rych realizowane bgdzie zaalanie (umowa najmu, ak wlasnolci itp.).

3 Zlozet'\e O6wiadczenia o braku zalegloSci finansowych wobec Miasta Siedlce, ZUS i Urzedu
Skarbowego (wz6r w zal4czeniu).

4. W przypadku zal4czania do olefly kserokopii jakiegokolwiek dokumenru, kopia ta wirura
byi poiwiadczona za zgodnosi z oryginalem ptzez organ wydajqcy dol-ument h$ prez osoby
upowarnione do rcprezentowania podmiofu-

UWAGA: Dopuszcza sie. abv orsanizacie sHadaiace kilka ofert w ramach otwarlych kq!tu$!!y g&!!
na realizacje zadaii zleconvch z z-akesu pomocy spolecznei. zalaczalv kopig al-tualneqo odDiSU
z KRS. aktualne pgblloqcnictwo za.zadu ql6wnego (lub imeso organu wvkonawczeqo) -
iezeli dotvczy oraz slatut podmiotu tvlko do iednei oleflv.

Wskazanie mieisca i terminu skladania olert:
Ote.ty nalei skladai w zamknigtych kopertach (kope a powinna by6 opatrzona nazw4 zadania

onz pieczQciq podmiotu) w Kancelarii Og6lnej Miejskiego O(rodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach,
ul. Sienkiewicza 32, w nieprzekaczaln,.m termide do dnia 18 grudnia 2014 r., do godz, 9m. Oferty,
kt6re dotr4 po t),rn terminie, zostan4 zwr6cone bez rozpatzenia.

Otwarcie of€rt oraz ich rozpatrzenie pod wzglpdem formalnym nast4pi w dniu 18 grudnia
2014 r., rv pokoju nr 35 Mi€jski€go Osrodka Pomocy Rodzini€ w Siedlcach. Pod wzgl€dem
merytorycznym oferty zostanQ rozpatrzone 19 grudnia 2014 r.

Procedura rozDatnwania ofert:
l. Prczydent Miasta powfije komisjQ, w celu przeprowadzenia post9powania konhrsowego.
2. W sklad komisji wohodzi trzech przedstawicieli Prezydenta oraz trzech pzedstawicieli organizacji,

zaproponowanych przez Radg Organizacji Pozatz4dowych Miasta Siedlce i Powiatu Siedleckiego.
3. W pGcach komisji mogq uczestniczyd! z glosem doradczym, osoby posiadajqce specjalistyczn4 wiedz€

w dziedzinie obejnui4cej zakes zadan publicznycl! kt6rych konkus dotyczy.



4. Komisja obraduje na posiedzeniach zamknigtych, bez udzialu oferent6w.
5. Przy ocenianiu ofert komisja kieruje sig zasadami r6wnosci, uczciwej konkurencji, rzetehoici

i zgodno6ci z zadaniami publicznymi realizowanymi przez Miasto Siedlce.
6. Postgpowanie konkursowe sklada si9 z dw6ch etap6wt oceny formalnej i oceny merltorycznej zloionych

orefi_

7. Oceny formalnej (komplet dokument6w, prawidlowo(6 spor4dTenia wnioskLr, terminowo36 zlo2enia
oferty, wymagane zal4czniki, podpisy os6b uprawnionych do rcprezenlowania organizacji,
zadeklarowany wklad wlasny, zgodnos6 charakeru zadania z zapisani statutu organizacji itp.) dokonuje
komisia.

8. Oferty sporzQdzone wadliwie albo liekompletn€ co do wymaganego zestawu dokument6w
lub informacji, nie zlozone w zamknigtej kopercie b4di wykraczaj?ce poza okr€slone zadani€
zostanA odEucotre i wylqczone z dalszego postgpowania.

9. Oferty, kt6re wplynA po terminie podanym w ogloszeniu o konkursie, pozoslan4 bez rozpatrz€nia.
10. Nie przewiduj€ sig moiliwosci poprawianis i uzupelniania ofert.
ll. Komisja zajmuje stanowisko w kwestii podzialu dotacji na realizacjg zadaf, po dokonaniLl oceny

merytorycznej. Opilie podejmowane sq na zasadzie glosowania jawnego, zwyklq wigkszo6ciq glos6w,
w obecnoSci co najmniej czterech czlonk6w komisji. W przypadku r6wnej liczby glos6w decyduje glos
przewodnicz4cego komisji.

12. Komisja prz€dklada Prezydentowi Mia$a do akceptacji listg po?t)'wni€ ocenionych ofert konkursowych
wraz z proponowanymi kwotami dotacji.

13. Zadanie moze byi podzielone i zlecone do wykonania kilku podmiotom uprawnioDym. W takim
pzypadku planowaDa kwota dotasji zoslanie podzielona migdzy poszczeg6lne podmiory.

14. Komisja moze zaproponowad elementy projektu, kt6re mogq by6 dotowan€, l4cznie z propozycjq
wysokoscidotacji.

15. Wysokos6 przyznanej dotacji moze by6 nizsza niz.wnioskowana w ofercie:
16. W pr4padku, gdy organizacja otrzymala dotacjg w wysokosci rizszej niz wrioskowara, jednostka

realizuj4ca postgpowanie konkursowe dokonuje z ofereDtem uzgodni€f, kt6rych celem
jest doprecyzowanie warunk6w i zakresu realizzeji zadania.

17. tr-4czna suma proponowanych dotacji nie mo2e przekracza6 kwoty przeznaczonej do rozdysponowania
w konkursie.

18. Ostat€cznym rozstrzygnigciem konkursu bgdzie podjecie przez RadQ Miasta Siedlce uchwaly hudTetowej
narck 2015, gwarantujqcej Srodki finansowe na realizacjg niniejszego zadanta.

19. Od rozstrzygnigcia w sprawie wyboru oferry i udzielenia dotacji nie stosuje si9 trybu
odwolawczego.

20. Wlniki otwaftego konkursu ofert zostanQ podane do wiadomoSci publicznej poFzez rly$ieszenie
informacji na tablicy ogloszeir w Urzgdzie Miasla Siedlce omz w Miejskim OSrodku Pomocy Rodzinie,
a tak2e opublikowane na stronach internetowych olaz w Biuletynach lnformacji Publiczrej Miasta
i MOPR w Siedlcach.

21. Kazdy, w terminie 30 dni od dnia ogloszenia wynik6w konkursu, moze z4dai uzasadnjenia wyboru
lub odrzucenia oferty.

VIII. Krvt€ria oceny ofert:
Organ zlecaj4cy zadanie, podejmqjqc decyzjg w sprawie udzielenia dotacji, kieruje siQ nastgpuj4cymi

kryterianri:
l. Dokonuj e oc€ny zgloszonych mozliwojci re alizacji zadania przez podmioty upra wnione.
2. Uwzgl9dnia zadeklarowanq przez podmiot uprawniony jakosi dzialania i kwalifikacje os6b, przy udziale

Id6rych podmiot uprawniony ma realizowa6 zadanie.
3. Dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kost6w realizacji zadani4 w qm w relacji

do zakresu rzeczowego zadania.
4. Uwzglgdnia zadeklarowany udzial drodk6w finansowych wlasnych i/lub poryskanych z innych ir6del

na realizacjg zadania oraz planowany przez oferenta wklad rzeczowy i osobowy, w tym Swiadczenia
wolontariuszy oraz praca spolecm4 czlonk6w.

5. Uwzglgdnia analize i oceng realizacji zadafi zleconych podmiotowi uprawnionemu w poprzednich latach,
bior4c pod uwagg rzetelnos6 i terminowosd oraz spos6b rozliczenia otrzlmanych na ten cel 6rodk6w.

6. Uwzglgdnia wysoko6i dotacji, prze\tidzi^n4 w budzecie uchwalonym przez Radg Miasta Siedlce
na realizacjg ww. zadania.

IX Podmiotv ubiesaiace qie o dolacie otrzvmuia:
1. Warunki konkursu ofert o udzielenie dotacji na realizacjg zadania w 2015 r.



2. Rozporz4dzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w spmwie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dot. realizacji zadania publioznego oraz wzoru sprawo;dania z wykonani;
tego zadania Q)2. U . z 201 I r. Nr 6, poz.25).
Formularz O$wiadczenia.
Ustawg z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnodci po4,tku publicznego i o wolonta acie (Dz. U. z 2014 r.
poz. | | l8 7 p62i. zm.).

3.
4.



W{runki konkursu ofert o udzieleni€ dotacji na realizacjp zadaf
z zakresu pomoc] spol€rznej w 2015 roku

^.:"1::l:-1"1y'Tj: !:!lcedzialaj+ na^podstawi€ usra*T z dnia 24 kwictnia 2003 r. o dziaralnoici poiyrkupuDrfcznegofo$oforrariaci€(Dz.U.z20t,ir.poz.l1t8zp6an-zm.),wzwi4zkuzart.25ust.5ustawyzdnia
12 marca 2004 r. o pomocy spolcrznej (Dz. U.22013 r.-poz. 182 ze zm.), iglasza otrvarty konkurs ofert

o udziel€nie dotacji na rc lizacjq zad^ni^ z z kresu pomoiy spolecznej 
'

w 2015 mku

ORGANIZACJA IMPREZY CHOINKOWtr#i?.41i8 
""" DZIECI Z RODZIN NAJUBOZSZYCH

zwane dal€j zadaniem

Zasada o96lne:
L Miasto Siedlce udziela dotacji na dofinansoryanie dzialai podmiot6w w zakesie pomocy spoleczrej,

- stosownie do ustalonych prior),tet6w omz posiadanych Srodk6w finansowych.2' Zlecenie i realizacja zadania odbvrva sig na podstawie ustawv z dnia z+ tivietnia zoo: r. o dzialalnosci pozlrku
_ prrblicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014t. poz.lllE z p6Ln. zm.)_3. W olwartl.m- kooL:ursie ofc.t mog4 uczestniczy6 organizacje pozatzqlo\ye onz i,-e podmioly wlaniedonewntl.3ust.3ustawyodzialalnojcipj^4yltu_publiczneeoio-;lonra.iacie(Dz.U.z2oi4r.po;. Liszp6znzn-)' zgodnie z uchwalq xLvll834r2014 Rady Miasra siedlce z dnia 30 patd;ie,'rika 2oi4 r.w spnwie uchwalenia programu wsp6lpracy Miasta Siedlce z organtzacjarm pozarz4dow),n1i i innymipodmiotami prowadz4clmi dzialalnosi poz]4ku publicznego na 20 1 5 rol.4. Dwie lub wi€cej organizacje, dzialaj4ce. wsp6lnie, rnog4 zlozyi wsp6ln4 ofert€, wskazuJ4cq jakie dzialaniaw mmach rcalizacji zadania publicznego bpd4 Dykony'wai 1art.-t+ usi z '5 

ustawy z dma 24 kwietnia 2003 r.
_ o dzialalnodci pozltku publicznego i o wolontariacie).
5. Dotacja moze zostac pEeznrczoni $ylqcznie na wydatki zwi4zane z realizacjqzleconego zadada.

" "Y:-?^.j:]:,-::1f:zostajqce. 
w bezpoirednim zttiqqkt z rcalizaq4 zadania, frzeznaczone na j ego wykonanie

i{-..i.tj"}, y:lll9i:nyrnl I m:c4 zostai sfinansowane lub dofinansowane z doiacii iwvna$odzenieKou r uyrarora w przypad(u zadan calorocznych, obsluga ksiggowa, pokrycie kosr6w prowadzenia bilia w celuezbpdnlm do realizacji zadania). Wydatki tego rodzaju nie mogi stanowid L:woq wytuzej ni, 25%wartosci otrzymanej dotacji.
T Prezydent Miasta sicdlce zastrzega sobic prawo do oalworania konrursu omz pzesu gcra teminu rozpoczgciai zakof czenia postlpowania konl:ursowcso.

II. k6w z ll^ni
Planowana lwota dot""ji o" ,ud.ni"--0t5 roIil diT 00d10 ,1.

1.

2. W 2013 roku jrodki publiczne wydatkowane z budzetu Miasta na reatizacjp zadania wynosdy 15 000,00 zl,pry calkowitln koszcie zadania w wysokosci t7 736,16 zl.3. W 2014 roku jrodki publiczne wydatkowane z budzetu Miasta na reaiizacjQ zadania w],nosily 10 000,00 zl,przy calko$ lrlan Loszcie zadania w wysoko(ci lg 5 | ".50 zl.

III. Przedmiot realizacii zadania

, Przedmiotem konkursu jest zorganizowanie imprczy choinkowej illa dziecr od 4 .oku Zycia, do ukoiczeniaszkoly podstawowei, wlrrcowanych prez Miej"ti O<roi"t eorno"y noa"i',ie * sicatou"tr.

Zakres przedmiotonT rcalimwanego zadania:. Wymaganiaobowiqzkowe:
L Sala na 300 os6b, w obiekcie dopuszczonym do organizowania imprez, posiadaj4ca wszystkie wynaganezabezpieczenla.
2. Imprcza ma sig odby6 w trzech tuach, po 2 godziny (iO0 dzieci na turQ). z minimum 30 _ minutowymi

prz erwami pomigdzy turami.
3. Zapewnienie bezpieczeistwa dzieci oraz porz4dku podczas trwania zabawy chorll(oweJ.4. Zorganilowanie poczqs'unJ<r dla dzieci.
5. Wykonanie paczek noworocmych dla dziecj.. Wymaganiaoczekiwatre:



1. Zorganizowanie zabaw (np. konkurs6w z nagrodami), oprawy
imprezg (np. wodzire.ja).

muzycznej, mikotaja oraz osoby prowadz4cej

2. Sporzqdzenie scenariusza imprezy.

IV. Termin i larunki realizacii zsdania:
L Zadanie bgdzie reali,,ouane r! traLcie 20l5 roku.

^2. 
Impreza powinna sig odbyi podczas trwania ferii szkolnych lub w dniu wolnym od nauki szkolnej.3. Organizacja r:biegaj4ca sig o wsparcie 

_realizacji zadania publicmego z budzetu Miasta mbowiazana
J€st do zadeklarowania Iinansowego ualzialu wlasnego w'wasoko.ii co najmniej 10o% planowanych
koszt6w. zadania okreslonego w oiercie konkursonej"l$ t0 ist. 5 prograrnu wsp6lpracy Miasta Siedlcez organizacjami pozarz4dowymj i innyrni podmiorami pro$adzqcymi azialalno66 pozyttu puUti"rn"go
T 201:.rokt srauowi4cego zalqcznik do uchwaty Nr XLVV8!,|1.:Ot+ nuay Viu.ru Si"a,i"" , an]u30 paZdziemika 2014 r. w sprawie uchwalenia piogramu wspo$racy Miast; Siedice , orguni^"iamipozarzqdowymi i innymi podmiotafii 

ry.owadz4c)mi dzialaln;Si po44ku publicznego na 
'ZOIS 

rot<;.Do- ww-. wkladu dopuszcza sig Drozriwojc zalicienia rlanosci darowa;ych material6i i uslug na rzeJzrealizacji dofinansowanego zadania o.az wafiosci wycenionego wkladu pracy wlasnej czronk6w 
-organizacji

i wolontariuszy zaangazowanych do realizacji zadania (wg maisymalnej siawki rynosi4cej SOZ przeiigtnego
wynagrodzenia w sekrorze przedsigbiorstw za rok ubiegty, t4cznic z naticzonymi iro"toUny,o; oci ty""f.,wynagodzei).

4. Zadanie winno byi realizowane z naJWZsz4 starannosciq, zgodnie z obowrqzuj4cymi standadami
i pr./episami ora7,,a*an4 Umou a

5. Szczeg6lowe warunki realizacji zadania okresli pisemna umowa., 
i"X::::^:1"-l-,,": 1:P"is?""y zostanie w umowie do udostspniania dokumenracji merytorycznejr rrnansowet, cetem doko anja ,koltloli. I 9c:ny fealizac.ji darego zadania, w szczcg6lnoSci: 

' 
stan ujego_ realizacji, efekt)'wnoSci, rzetelno6ci i jakosci wykony*aniu, p.urniato*o6ci wykorzystanla 

"t a,*""yliisrodk6w publicznych oraz prowadzenia dokunentacji okresronej w przepisach pmwa i* porun#i"niu"t,
umowy.

'7 Ptzy,mana. dotacja podregai bgdzie rozliczenir.r zgodnie z Rozporzqdzeniem Minisha pracy i porityki
Spolecmej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru ofety i ranrowego wzoru umowy dotyczqcych realizacji
zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonaniaiego zadani"a 1D z. U.:-2011 r.Nr 6,poz.2S).

V. Opis sposobu przveotowania of€rt:
Ofeta podmiotu uprawrionego ubiegajqcego_sig o dotacjg na realizacjg zadania, sporz4dzona zgodnie

ze w4rr€m ok€slonym w Rozporz4dzeniu Mrnistra Pruc1 i Polityii Spolecznej z <lnia l5 grudtiin zrito t. * .i**1"wzorx oferty i ramowego wzoru um.owy doty,c zqcyc' 
'rearizac 

ii -daoiu puili"^ego oraz wzoru sprawozdania
z *ytonania tego zadania (Dz. U. z 201 I r. Nr 6, poz. 25) musi zawierad:1. Szczcg6lory zak es rzeczowy proponowanegb do realzac']r zadanra, zawierajqcy opis planowanych alzialafi.2. bformacje o lerminie i miej,cu realizacii zadinia.
J. Kalkulacjq przevr jd)'u an) ch ko.aow reilizaci j zadania.4. Infornacjg o posiadarych zasobach rzcczor,lch i ladrowJ(h apewniaj4cych.ealizacjg zadania.5. Informacjg o \aysoko3ci irodk6w finansowych wtasnyctr idut po"y.iJny"t z innych zr6del na realizacjg

zadania.
6. InformacjQ o wczesniejszej dzialatnosci podmiotu skladajqoego ofertp w zakresic, kt6rego d oq,czy zada ie.7. Lnienny wykaz os6b zaanga2owanych w realizacjg zadania (fracownik6w, woloara.iusf, I inl uraz z:

- opisem kwalifikacji zawodowycl,,
- inlbnnacj4 cz-yjest tojedyne, czy dodarkow€ miejsce pracy;
- okresleniem fomy zat udnienia oraz uymiaru czasu pracy przy realizacji zadanlaj
- wysokosciq $'ynagrodzenia (w przeliczeniu na godzing) przysluguj4cego w ramach realizacji zadania;
- zakres obowiqzk6w.

8 W, przlpadku, gdy podmiot upraunionl realjzuje \l tlm sam)m obiekcie wigcej ni2 jedno zadanie
zobowj4zany jest do przedstawjenia koszt6\\, eksploatacyjnych (i ewentualnych podstawoiq,ch koszt6w
administracyjnych) calego obiektu oraz. pruentowego okrilienia podziafu t5lch kosz6w na poszczeg6lne
zadania (z uzasaddenjem) Jezeri w obiekcje rearizowane bgdzie irko niniijsze zadauie ia"ry riiiryestosoMe oswiadczenie.

9. Kopig aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego, innego rejest u, ewidencji lub dokumentowpolwierdzaj4cych status prawny oferenta r umocowanje o*b go |."'pr"r*tuj4cych. Odpis nusi by6 zgodny
z aktuat[ym stanem faktycznym i prawnym, niezaleinie od tego, kiedi zostal wydany.



10. W przpadku wniosku skladanego przez, oddzlal terenowy nie posiadajqcy osobowojci pmwtej - akualne
pelnomocnictwo zarz4du gl6wnego (lub imego organu wykonawczego) do sktodania ofcdy o dotacj9
na realizacjg zadada, podpisy.lvania um6\v w tyrn zakresie, dysponowania uzyskanymi ftnduszami
i dokonywania .ozliczeri z tych funduszy.

_ W pzlpadku, gdy dwie lub wi€cej organizacje lub podmioty chc4 wsp6lnie realizowad zaalanie, ich wsp6lna
ofcfta musi ponadto wskazywaa:
1. Jakie dzialania w ramach realizacji lego zadania bada wykonl"'ri poszczeg6lne organizacje pozarz4dowe

lub podmioty wlmienione w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialatnosci poz),tku publicmego i o wolontariacie.2. Spos6b reprczentacji podmiot6w, o kt6rych mowa w art_ 14 ust. 2 ww. ustawy, wobec organu adminisfacji
publiczrej.

_ 
UmowQ zawaftq mipdzy organlzacjaln:t pozafi4dow)mi lub podmiotami wymielionymi vr afl. 3 ust. 3 ustawy

o dzialalnojci poz''tku publicznego i o wolontariacie, okcdlajqce zakres ich jwiadczei skladaj4cych sig
na realizacjQ zadania publicznego, zal4cza sip do runowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Organizacje lub podmioty skladaj4ce ofertQ wspitnq ponoszE solidanq odpowiedzinlnoSi za zobowi4zania
w,'nikaj4ce z umowy o wsparcie reaiizacji zadania.

Warunkiem rczpatrzcnia oferty Jest ponadto:
l za'4czenie potwierdzonego przez orgal prowadz4cy starutu podmiotu upmwnionego albo innego dol:umentu

(oile przepisy dotycz4ce funkcjonowania podmiotu nie przewiduj4 obowi4zku posiadania statutu), k6ry
okeila scl i zadania podmiotu.

2. zloi.enie o{wiadczenia o braku zaleglosci finansowych wobec Miasta siedlce, zus i u,,Qdlr skarbowego
(wz6r w zalqczeniu).

3. W przlpadkr al4ozania do olfl1y kserokopii jakiegokoiwiek dokumenru, kopia la winna by6 poswiadczona
za zgodnoii z oryginalem przcz organ wydajqcy dokument lub przez osoby upowa2nione do reprezentowania
podrrnotu.

UWAGA:

\.L Wskazani€ mieisca i terminu skladania ofert:

_ 
oferty nalezy sklada6 w zamkniQtych kopertach (koperta powinna by6 opatzona nazwq zadania oraz pieczgci4

podmiotu) w Kancclarii og6lnej Miejskicgo osroalka pomocy Rorlzinie w Sietllcach, ul. sientriewicza 32,
w niepzekraczaln',m teminie do l8 grudnia 2014 r., do godz.900. Oferty, kae aotr4 po tl'ln rerminie, zostanq
zwrocotle Dez rozpatrzenla.

-.-._ 
gtwarcie otert oraz ich rozpatrzenie pod wzgl€dem formalnym nast{pi w dniu 1g grudnia

2014 r., ry pokoju nr 35 Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach. pod wzglgdem neratorycznym
oferty zostane rozpatrzone 19 grudnia 2014 r,

Procedura rozpatri'rvania ofert:
l ?rezydent Miasta powofuje komisj9, w celu pzeprcwadzenia postQpowania konkursowego.
2. w sklad komisji wchodzi trech pz€dsta$ricieli prezydenta onz trzech pzedstawicieri organizacji,

zaproponowanych pzez RadQ Organizacji pozarz4dowych Miasta Siedlce i powiatu Sicdleckieso.3. W pracach komisji mog4 uczestniczyi, z glosem doradczym, osoby posiadajqce specjalistyczn4 wiedzg
w dziedzinie obejmujqcej zakres zadai publicznych, k6rych konhrrs dotyczy.

4. Komisja obmduje na posiedzeniach za,mkniQtych, bez udzinlu oferent6w.
5. Ptzy oc€nianiu ofelt kordsja kieruje sig zasadami ro$nosci, uczciwej konk:wencji, rzetelnosci i zgorlno(ci

z zadaniami publicznymi realizowanlad przez Miasto Sie.dlce.
6. PostQpowanie konl:ursowe sklada sip z dw6ch etap6w: oceny formalnej i oceny merttorycznej zlozonych oreft.7. ocerv formalnei (komplct dokument6v., pmwidlowosf sporz4dzenia miosku, rerminowosc zlozenia ofertv.

wymagane zal4czniki, podpisy os6b uprawnionych do reprezentowania organizacji. ztdeklarowanl wkJad
wlasny, zgodnoid charakeru zadania z zapisami slatutu o€anizacji ie.) dokonuje k,_,rusja.8 Oferty sporz{dzone wadli*ie rlbo niekomplctne co alo }Tmaganego zestawu dokumelt6w
lub inlormrcji' nie zlozon€ rv zamkni€tej kopercie badi wykraczai4ce poza okredlone zaalanie zostanq
odrzucone i rvj'lQczone z dalsz€go post€powania.

VIL
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9. Of€rty, kt6re wplyn4 po terminie podanlm w oglosz€niu o konkursie, pozostanq lrez rozpatrzenia.
l0- Nie przewiduje sig moiliwo6ci poprawiania i uzupelniania ofeft.
11. Komisja zajmuje stanowisko w kwestii podzialu dotacji na realizacjg zadali, po dokonaniu oceny

me[4orycznej. Opinie podejmowane sq na zasadzie glosowania jawnego, zwyk]4 wigkszoici4 g]os6w,
w obecDoici co najmniej cterech czlonk6w konisji. W przypadku r6wnej liczby glos6w decyduje glos
przewodnicz4cego komisji.

12. Komisja pzedklada Pre4dentowi Miasta do akceptacji listQ po4q'wnie ocenionych ofert konkursowych
wraz z propofiowanymi kwotami dotacji.

13. Zadanie moze byd podzielone i zlecone do wykonania kilku podmiotom uprawnionym. W takim przypadku
planowana kwota dotacji zostanie podzielona migdzy poszczeg6lne podmioty.

14. Komisja moze zaproponowad elementy projektu, k6re mog4 byd dotowane, l4cznie z propozycj4 wysokosci
dotacji.

I 5 . Wysokosd przyznanej dotacj i moze by6 nizsza niz wnioskowana w ofercie.
16. W przypadku, gdy organizacja otrzymala dotacjg w wysokodci niZszej ni2 wnioskowana" jednostka realizuj4ca

postgpowanie konkursowe dokonuje z ol'erentem uzgodniei, kt6rych celem jest doprecyzowanie warunk6w
i zakresu realizacji zadania.

17. trAcma suma Foponowanych dotac.ji nie mo2e przekacza6 kwoty prz€znaczonej do rozdysponowania
w konkursie.

18. Ostatecznlan rozstrzygnigciem konlursu bgdzie podjgcie przez Radg Miasta Siedlce uchwaly bud:Zetowej
na rok2015, gwarantuj4cej 6rodkifinansowe na realizacjg niniejszego zadania.

19. Od rczstrzygni€cia w sprawi€ wyboru of€rty i rdziel€nia dotacji llie stosuje si9 trybu odwolawczego.
20. W),niki otwadego konkursu ofert zostan4 podane do wiadomo6ci publicznej poprzez wywieszenie informacji

na tablicy ogloszeri w Urz9dzie Miasta Siedlce omz w Miejskim OSmdku Pomocy Rodzinie, a takze
opubljkowane ns stronach intemotowych i w Biuletynach Informacji Publicznej Miasta i MOPRw Siedlcach.

21. Kazdy, w terminie 30 dni od dnia ogloszenia wynik6w konkursu, moZe 24dad uzasadnienia wyboru
lub odzucenia oferty.

VIII. tsr49rle_s!94x_a&rg
Organ zlecaj4cy zadanie, podejmujqc decyzjg w sprawie udzielenia dotacjj, kieruje sig nastgpujqcymi

krlteriami:
1. Dokonuje oceny zgloszonych mozliwosci realizacji. zadania przezpodmioty upmwnione.
2. Uwzglgdnia zadeklarowanq pzez podmiot uprawniony jakodi dzialania i kwalifikacje os6b, przy udziale

L16rych podmiot upra\rniony ma realizowa6 zadanie.
3. Dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosd6w rcalizacji zadania, w tym w relacji

do zakresu rzeczowego zadania.
4. Uwzglgdnia zadeklarowany udzial Srodk6w finansowych wlasnych i/lub pozyskarych z innych 2r6del

na realizacje z dania. oraz planowany przez oferenta wklad ftr"czowy i osobowy, w tym Swiadczenia
wolontariuszy oraz praca spolecznq czlonk6w.

5. Uwzglednia analizg i oceng rcaliz.acji zadaf zleconych podmiotowi uprawnionemu w poprzednich latach,
bior4c pod uwagg zetelnosi i terminowosd oraz spos6b rozliczenia ohzymanych na ten cel Srodk6w.

6. Uwzglgdnia wysokoSd dotacji, przewidzian4 w budzecie uchwalonym przez RadQ Miasta Siedlce na realizacjg
wrir'. zadanta,

Podmioty ubiesaiace sie o dotacie otrzvmuia:
I . Warunki konkursu ofert o udzielenie dotacji na realizacjg zadania w 20 I 5 r.
2. Rozporzgdzenie Minisha Pr.cy i Polityki Spolcczncj z dnia 15 grudnia 2010 r. \a spra\ie

i ramowego wzoru umowy dot. realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
tego zadania (Dz. U. 2201 1 r. Nr 6, poz.25).

3. FormularzO{wiadczenia.
4. Ustawg z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoici po4.tku publicmego i o wolontariacie (Dz.

poz.1Il8 z p6^. zm.).

z wykonania

U. z 2014 r.



I.

Warunki konkursu ofert o udzieleni€ dotacji na realizacj€ zadaf
z zakresu pomocy spotecznej w 2015 roku

Prerydent Miasta Siedlce dzialaj4c na podstawie ustawy z dnia 24 L:wietnia 2003 r. o dzialalnosci poiytku
publicznegoiowolontariacie(Dz.U.z2014r.poz.1ll8zp6in.zm.),wzwi4zkuzart.25ust.5usta*yzdnia

l2 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz. U. 22013 t. poz.182 m zm.), oglasza ohvarq konkurs ofert o udziel€nie
dotacji na realizacj€ zadania z zakresu pomocy spoleczncj

w 2015 roku

WSPIERANIT DzLAL""-"#$Ti:.6ffi K WSPARCIA DZIENNOGO
zwane dalei zad{niem

Zasady oe6lne:
1. Miasto Siedlce udziela dotacji na dofinansowanie dzialati podmiot6w w zakesie pomocy spolecaej,

stosownie do ustalonych priorltet6w oraz posiadanych 6rodk6w firunso$,ych.
2. Zlecerne I reahzacja zadania odbyrva si9 t1a podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozlku

publiczrego i o wolontaiacle (Dz. U . z 2014 r. poz. I'118 z p62n. zm.).
3. W otwart)'rn konl'ursie oferl mos4 uczestniczy6 organtacje pozarz4dowe oraz inne podmioty q'ldellione

w aft. 3 ust- 3 ustawy o dzialalnoSci pozltl:u publicznego i o wolontadacie (Dz. U. z 2014 r. poz. Ill8 zp,5in.
zm.), zgodrie z uchwal4 XLVV834/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 pa2dziemka 2014 r.
w sprawie uchwalenia progamu wsp6lpmcy Miasta Siedlce z oryaniTttq^mi pozrr4dowymi i im),'lld
podmiotamj prowadzqclmi dzialalnos6 poz',tku publicznego na 2015 .ok.

4. Dwie lub wi€c€j organizacje, dzialaj4ce wsp6lnie, mog4 zlozy6 wsp6ln4 ofertp wskazuj4ctu jakie dziatania
w nmach realizacji zadania publicznego b9d4 wykon''lvai (art. 14 usr. 2 5 ustawy z alnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalno6ci pozlku publicmego i o wolontariacie).

5. Dotacja mo2e zostaa przeznaczona .wyl4czlie na wydatki zwi4zane z rcalizacjE zleconego zadania.
6. Wszystkie koszty pozostajqce w bezpogrednim zwiqzku z realizacjq zadania, przeznaczone na jego wykonanie

s4 kosztami kwalihkowanltni i mog4 zosta6 sfinansowane lub dofinansowane z dotacji (wlrragodzenie
koordlnatora w przypadku zadaf calorocznych, obsluga ksiggowa, pokrycie koszt6w prowadzenia bium
w zakesie niezbgdnlm do realizacji zadania). Wydatki tego rodzaju trie mog4 stanowit lwoty wytszej
niU 259lo wartosci otrzymanej dotacji.

7. Prezydent Miasta Siedlce zastrzega sobie prawo do odwolania konl:ursu omz przesrmiQcia teminu rozpoczgcia
i zakoiozenia postQpowania konkursowego.

Wvsoko66 Srodk6w przeznaczonvch na realizacie zadania w roku 2015 i w latach ooorzednich:
1. Kwota dotacji na realizacj€ zadania w 2015 roku- do 440 000,00 zl.
2. W 2013 roku dolaoj9 na rcalizaojg zadania otrzlmalo 6 podmiot6w:

- I Podmiotowi ptzekazano na prowadzenie jednej Ptac6wki dotacjQ w wysokoici 65 074,05 zl,
pzy catkowit)4n koszcie realizacji zadania w1nosz4cym69 249,72 zt oraz na prowadzenie dnrgiej Placowki
dotacje w wysokoSci 65 501,54 zl, pfty calkowitlm koszcic realizacj i zada a wposzEcym 69 314,36 zl;

- ll Podmiotowi przekazano dotacjQ w $Tsokosci 47 313,30 zl, przy calkowitlm koszcie realizacji zadania
wynoszqcym 57 940,36 zl;

- nI Podmiotowi przekazano dotacje w wysokosci 43 980,91 zl, przy calkowiqm koszcie rcalizacji zadania
wlnosz4c),n 47 980,97 zl;

- IV Podmiotowi przekazano dotacjg w wysokoSci 55 000,00 zl, przy calkowitlm koszcie realizacji zadania
wlnosz4cln 80 506,22 t;

- V Podmiotowi pnekazano dolacj9 w wysokosci 42 000,00 zl, pzy calkowitFn koszcie realizacji zadania
w>mosz4ctnr 45 144,70 zl;

- VI Podmiotowi pzekazano dotacjq w wysokojci 42 661,59 zl, przy calkowitlm koszcie realizacji zadania
w).nosz4cym 66 532,95 zl.

3. W 2014 rol:u dotacj€ na realizacj9 zadania otrzymalo 5 podmiot6w:
- I Podmiotowi przyzmio dotacjQ rra prowadzenie jednej Plac6wki w wysokosci 75 000,00 zt,

pzy pianowanlm calkowitlm koszcie realizacji zadania wynosz4cym 83 501,44 zl or.|z na prowadzenie
drugiej Plac6wki dotacjg w wysokoSci 75 000,00 zl, przy planowanyrn calkowitlm koszcie rea]lizacji zadanta
wlalosz4cym 83 541,44 zl;

- ll Podmiotowi przyznano dotacje w wysokosci 54 000,00 zl, przy planowanym calkowitym koszcie realizacji
zadania wyrosz4clan 61 732,00 zll

II.



- III Podmiotowi przyznano dotacjg w wysokodci 54 000,00 zl prry ptanowanyrn ca.lkowitym koszcie
rcalizacji zadania wynosz4cym 60 000,00 z1;

- ry Podmiotowi przyznano dotacjg w wysoko(ci 57.000,00 zl, przy planowanym calkowit!,rn koszcie
realizacj i zadania wyno szqc\m 87 97 | ,62 zl.,

- v Podmiotowi przyznano dotacjg w wysokosci 43 000,00 zl, przy planowanyn caikowitym koszcie realizacji
zadania wynoszqcym 48 218,00 zl.

Prz€dmiol realizacii zadatria:
Przedmiotem konlursu jest opieka nad dzieimi i mlodziezq, w wieku od 7 do 16 lal z rodzin zaniedbanych

lvychowawczo, zagrozonych kontaktami ze Srodowiskami patologicznymi, w szczeg6lnosci z powodu alkoholizmu,
poptez organizowanie i prowadzenie ognisk wychowawqzych, swietlic i klub6w lrodowiskowych. celem zadanj4
jest wspieranie rodzirry prznz objgcie dziecka dzialaniami *ychowawczymi, opiekufczymi i edukacyjnyni.
Zapervnienie zorganizowanej opieki w czasie wolnym od nauki spehlia r6wnoczesnie funtcjg prontaficzn4,
kompensacyjnq, a w miarg potzeb takze terapeutyczn4.

_ uczestnictwo dzieci w zaigciach uzgodnione bgdzie z Miejskim osrodkiem pomocy Rodzinie w siedlcach
(w wyj4tkowych s).fuacjach zasadnosd pobltu potwjerdzona zostanie przez kuratora rodzinnego, porailnig
psychologiczno - pedagogicz,rq, p€dagoga szkolnego itp.).

Zastrzega sig mozliwo6i prz€prowadzenia wizy,tacji miejsca realizacji zadanialsiedziby podmiotu
uprawnionego przed podpisaniem unowy.

Zakres prz€dmiotowy realizowalego zadania:. Wymaganiaobowi4zkowe:
1. Funkcjonowanie plac6wki przez 5 dni w tygodniu, co najmniej 4 godziny dzicnnie.
2. Zapew.ienie dziecion i mlodzieZy opieki oraz moZliwoici konstrukty\,r'nego spgdzania czasu wolnego,

organizacjg zabaw i zaj96 spo owych.
3 Realizacja progam6w i wa$ztat6w szkoleniowych na tenat wsp6lczes'ych zagrozefi oywilizacji

(uzaleznienia itp.).
4. Pomoc w nauce omz rozwi4zywaniu problem6w rcdzinnych i szkolnych.
5. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez umozliwi€nie ksztalcenia. rozw6i zainteresowan
6. Stala wsp6lpraca z rodzin4.
7. Wsp6lpraca ze szkola MOPR oraz innymi insq.fucjami, w rozwiq4,,rraniu problem6w wychowawczych.
8. Zapewnienie dzieciom i mlodziezy wyposaZenia w przedmiory potrzebne do zaigi.9. i4apewnienie wlaiciwego przygotowania merytorJcmego pracownik6w (kiemwnik, wychowawcy, pedagodzy,

psycholodzy, terapeuci i inni pracownicy prac6wki musz4 posiada6 wyksztalcenie ,goan" r rupiru.i ,i.tu*y
z dnia 9 czerwca 20ll r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastgpczej (D;U. z 2013 r. poz. 135
zezn.).

10. zapewnienie dzieciom pobltu w odpowiednich warunkach lokalowych (obiekt musi byi m.in. dopuszczony
do uzytku przez odpowiednie sfuZby).

ll Dzialarie pldi6wki musi odbywad sig zgodnie z przepisami usta*y z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastgpczej (Dz.U. z2O1j r. poz. I35 ze zrn.).

12. Prowadzenie dokumentacji, w szczeg6lnosci ksiEgowej i meD4orycznej (w tym m.in.: rejestru uczestnik6w,
progrumu. pracy plao6wki oraz dokum€Dt6w opisuj4cych praca z podopiecnymi, okeslonych w rcgutaninie

I Wymaganis mzekiwatre:
L Organizowanie zajg6 w okesie ferii zimowych i wakacji letnich.
2. Prowadzenie specjalisrycznej pracy z rodzinq (poradnictwo psychologiczno pedagogicme, terapia rodzinla);3. Praca z dzie6mi niepe+rosprawnym i, jesli nie ma uzasadnjonych przei;**"t .i",i.
4. Organizowanie zajg( profilaktycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych,

socj otera peu5 cznS c h ilerapeuqcznlch.
5. Zorganlznwanie do4'r'iania uczestnik6w zaigi (dostosowanego do pory dnia ; czasu przebywania dzieci

w plac6wce).
6. Dokonywanie p6lrocznej oceny pracy z dzieckiem przez Zesp6l zloZony z pracownik6w plac6wki.

Tertuin i warunki realizacii zadania;
1. Zadanle bed^e realizowane w trakcie 2015 roku.
2. Organizacja ubiegaieca sig o wsparcie rcalizacji zadal\ia publicmego z budzetu Miasta zobowiqzana

jest do zadeklarowania finaDsowego udzialu wlasnego w $Tsokosci co najmniej 10% plalowanych
koszt6w zadania okreslonego w ofercie kotrkuNowei ($ r0 ust. 5 p.ogramu wsp6lpracy Niiasta Sieilcez organ;zaciami pozarz4dowymi i inn),.ni podmiotani prowadzqcymi dzialalnosd poiytku publicmego

IV.



na 2015 rok, sianowiecego zalqcznik do uchwaly Nr XLV'834/2014 Rady Miasra Sicdlce z dnia
30 pazdziernika 2014 r. w sprawie uchwaLenia prcgrumu wsp6lpracy Miasta Siedlce z organizacjami
pozarzqdow)4ni i i rymi podmiotami prowadz4cymi dzialalnosi pozl.4ku publicznego na 2015 rok).
Ilo ww wkladu dopLrszcza siq mo2liwo(6 zaliczenja wafiojci darownnych material6w i uslug na rzccz
realizacji dofinansowanego zadania oraz wartolci wycenionego wkladu pracy wlasnej czlonk6w organizacji
i wolontariuszy zaangaiowanych do realizacji zadania (wg maksymalnej srawki \rynoszecej 50% przecigtncgo
wynagrcdzenia w seklorze przedsiQhiorsrw za rok biegly, tqcznie z n liczonymi poctmilnymi
od tych wlnagodzei).

3. Zadanie wimo bya realizorvane z I'ajwyzs-ra, stara to6ci4, zgodnie z oborvi4zujqcymi standard-ami
i pzepisami omz zawart4 Lunowa.

4. Szczeg6lowe warunki rcalizacji zadania okesli pisemna umowa.
5. Podmiol uprawniony zobowiqzary zostanie w umowie do udostQpniania dokumentacji meD4orycznej

i finansowej, celem dokonania kontroli i oceny realizacji danego zadania, w szczeg6lno6ci: stan;
jego realizacl-i, elekty.vnosci, rzetelnosci i jako(ci wykonl,r,r'ania, prawidlowolci wykorzystania otzymanych
srodk6w publicznych oraz prowadzenia doku're'tacji okeslonej w przepisach prawa i w postanowieniach

6. Ptzyznana dotacja podlega6 bgdzie rozliczeniu zgodnie z Rozporz4dzeniem Ministra pracy i polityki
Spolecznej z dnia i 5 gnrdnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotycz4cych realizacji
zadanla publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. tJ. z20j1r. Nr 6, poz. 25).

ODis sDosobu Drzvgotowania oferti
Oferta podmiotu uprawnionego ubiegaj4cego si9 o dotacjQ na realizacjg zadanja, spozqdzona zgoalnie

z€ wzorem okreslon)m w Rozpozqdzeniu Ministra pracy i polityki spolecznej z dnia 15 grudnia 20i0 r. w sprawie
wzoru olerty i ftmowego wzoru umowy dotyczqcych realizacji zadama publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. z20l1r. Nr 6, poz. 25) musi zawierai:
1 . Szczcgo"Iowy zakes zeczowy proporowi{rcgo do realizacji zadania, zawierai4cy opis planowanych alzialali-
2. InfonnacjQ o terminic i miejscu rcalizacji zadania.
3. Kalkulacjg przewidrnvatych kosz6w realizacji zadania.
4. Inlbrmacje o posiadanych zasobach zcczowych i kadro$,ych zapewniajacyctr rcatizacjg zadania.
5. lnformacjg o wysokojci jrodk6w fimnso\rych wlasnych i/iub pozyskanych z innych zr6dcl na realizacjg

danego zadania.
6. Infonnacig o wczeiniejszej dzialalnolci podmiotu sktadaiEceeo ofert€ w zatqesie, kt6rogo dotyczy zad.]ltie:
7. knienny wykaz osdb zaangazowanych w realizacjQ zadada (pracownik6w, wolontariuszy i in.) wraz z:

- opisem kwalifikacji zawodowych;
- informacj4 czy jest to jedyne, czy dodatkowe miejscc pracy;
- okesleniem formy zatnrdnienia omz wymjaru czasu pracy przy realizacji zadania,
- wysokoSci4 wynagrodzenia (w przeliczeniu na godzinQ) przysfuguj4cego w ramach realizacji zadania;
- znk.€sem obowi4z,k6w.

8. W pr4,padku, gdy podmiot uprawniony realizuje w tym sam)m obiekcie wiQcej niZ jedno zarlanie
zobowi4zany jest do przedstawienia koszt6w eksploatacyjnych (i ewe ualnych podstawowych koszt6w
administracy.inych) calego obiektu 0.a2 procentowego oke(lenia podziafu tych koszi6w na poszczeg6lne
zadania (z 

'zasadnienien). 
Jezeli w obiekcie realizowane bedzie iylko niniejsze zadanie tarezy z+ozya

stosowne oiwiadczenie-
9. Kopig akualnego odpisu z lcajowego Rejestru S4dowego, innego rejestru, ewidencji ]ub kopi9 dokument6w

potwierdzaj4cych status prawny ofercnta i Lunocowanie os6b go reprezentujqcycL Odpis musi byi zgodny
z aktualnyr stanem fakycznym i prarmyrn, niezaleznie od tego, kiedy zostal wydary.

10. W przlpadl:u wniosku skladarego przez oddziat terenowy nie posiadaj4cy osobowosci pnwnej aktualne
pelnomocnictwo zarz{du glownego (lub innego organu wykonawczego) do skladania olerty o dotacjp
na realizacj€ zadania, podpislwania um6w w t},ln zakesie, dysponowania uzyskanyrni funduszami
i dokon].wania rozliczei z tych funduszy.

W pzlpadku, gdy dwie lub wigcej organizacje 1ub podmioty chcq wsp6lnie realizowad zadanie, ich wsp6lna
oferta musi ponadto wskazpvad:
1. Jakic dzialania w ramach realizacji tESo zadaria b9d4 wykonwa6 poszczeg6lne organizacje pozazqdowe

lub podmioty wyrienione w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci poz),tku publicznego i o wolontariacie.
2. Spos6b rcprezentacji podmiot6w, o kt6rych mowa w art. 14 ust.2 ww. ustawy, wobec organu administmcji

publicznej.
Umowp zawart4 rnipdzy organizacjami pozarzEdowymi lub podmiotami wymienionlari w ar1. 3 ust_ 3 ustawy

o dzialalnosci pozlkn publicznego i o wolontariacie, okreslaja!4 zakres ich swiadczei skladai4cych sie
na realizacje zadada p blicznego, zal4cza si€ do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.



Organizacje lub podmioq, skladaj4ce ofertg wsp6ln4 ponosz4 solidam4 odpowiedzialnoft za zobowiqzania
wynikaj4ce z umowy o wsparcie rcalizacji zadania.

Warunkiem roT.pafrzen ia oferty jest Fonadto:
). Zal4czenie przez org n prowadzqcy statutu podmiotu uprawnionego albo innego dokumentu (o ile przepisy

dotycz4ce funkcjonowania podmiotu nie pzewiduj4 obowi4zku posiadania statutu), kt6ry okleila cel i zadania
poomloru,

2. Zal4czenie kopii dokument6w potwierdzaj4cych prawo do u4tkowania lokalu, budynku/budynk6w
lub pomieszczef, w kt6rych realizowane bgdzie zadanie (umowa najmu, al1 \'r'lasnoSci itp.).

3. Zloze\ie O6wiadczenia o braku zalegloSci finansowych wobec Miasta Siedlce, ZUS i Urzgdu Skarbowego
(wz6r w zalqczeniu).

4. W przypadku zal1czania do ofery kserokopiijakiegokolwiek dokumentu, kopia ta winna byd po6wiadczona
za z8odno36 z oryginal€m przez organ wydajqcy dokument lub przez osoby upowaznione do reprcz€ntowania
podmiotu.

fIWAGA: Dopuszcza sie. abv organizacie skladaiace kilka ofert w ramach otrvartvch konkurs6w oiert
na realizacie zadari zleconych z zakrcsu pomocv spolecalej. zal4czabl kqpigaLtuahcge e!!!isu z KRS.
aktualne pche!0qe!!1e$yq du qldrtneeo (lub imeso orqanu wvkonawczeeo) - iezeli dotvczy
oraz statut podmiotu t-vlko do iednei ofertv.

VI. Wskazatrie mi€isca i t€rminu skladatria ofert:
Ofefy nalezy sktadai \a zamknigtych kopertach (koperta powinna by6 opatrzona naz\r4 zadania oftz piecz{?ci|

podmiotu) w Kancelarii Og6lnej Miejski€go Osrodka PoDroW Rodzinie w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2014 r,, do godz. 900. Oferly, kt6re dotr4 po tym terminie,
zostanq zwr6cone bez rozpahzenia.

Otwarci€ ofert oraz ich rozpatrzenie pod wzglQdcm formalnym nast4pi w dniu 18 grudoia
2014 r., w pokoju nr 35 Miejskiego OSrodka Pomocy Rodzini€ w Siedlcach. Pod wzglQdem mer]4orycznym
oferty zostane rozpatEon€ 19 grudnia 2014 r.

\a[I. Procedum rozpatrivania ofert:
1 . Prezydent Miasta powoluje komisjg, w celu przeprowadzenia postgpowania konkursowego;
2. W sklad komisji wchodzi trzech przedstawicieli Prczydenta oraz trzech przedstawicieli organizacji,

zaproponowanych przez Radg Organizacji Pozarzqdowych Miasta Siedlce i Powiatu Siedleckiego.
3. W pmcach komisji mog4 uczestniczyi, z glosem doradczym, osoby posiadaj4ce specjalistyczn4 wiedzg

w dziedzinie obejmujqc€j zakres zadai publicznych, kt6rych konkurs dotyczy.
Komisja obraduje na posiedzeniach zamknigtych, bez udzialu oferent6w.
Przy ocenianiu ofeft komisja kieruje sig zasadami r6wnosci, uczciwej konkurencjj, rzetelnosci i zgodnosci
z zadaniami publicznl,rni realizowanymi przez Miasto Siedlce.
Post9powanie konkursowe sklada sig z dw6ch etap6w: oceny formalnej i oceny meq4orycznej zlozonych ofeft_
Oceny formalnej (komplet dokument6w, prawidlowoS6 sporzqdzenia wniosku, teminowo66 T,loZet:ira ofefly,
wymagane zal?cmiki, podpisy os6b uprawnionych do reprez€ntowania organizacji, zadeklarowany wklad
wlasny, zgodnosd charakteru zadania z zapisami statutu organizacji iq'.) dokonuje komisja.
Of€fty sporzedzone wadliwie albo ni€kompletne co do \rTmaganego zestawu dokumetrt6w
lub informacji, nie zloZone w zamknigtej kopercie b4di wykraczaj4ce pozs okreslone zsdanie zostan4
odrzucone i r}flqczone z dalszego postlpowania.

9. Oferty, kt6re wplynq po terminie podanym w ogloszeniu o konkursie, pozostan4 bez rozp,'trzenia.
10. Ni€ przewiduje sig moiliwosci poprswiania i uz[pelniania ofert.
11. Komisja zajmuje stanowisko w kwestii podzialu dotaoji na rcalizacjg zadarir, po dokonaniu oceny

mert'torycznej. Opinie podejmowane s4 na zasadzie glosowania jarvnego, zwyklq wigkszoSci4 glos6w,
w obecnoici co najmniej crerech czlonk6w komisji. W pzypadku r6wnej liczby glos6w decyduje glos
przewodnicz4cego komisji.

12. Komisja pzedklada Prezydentowi Miasta do akceptacji listg pozytlurie ocenionych ofert konkursowych
vr raz z proponouan5rmi kuotamidolscji.

13. Zadanle moiB by6 podzielone i zlecone do wykonania kilku podmiotom upmwnionym. W takim przypadku
planowam kwota dotacji zostanie podzielona migdzy poszczeg6lne podmioty.

14. Komisja moze zaproponowai elemenb, projektu, k6re mogA by6 dotowane, l4cznie z propozycj4 wysokoici
dotacji.

15. Wysokodi pr4'znanej dotacji mo2e by6 niZsza nj2 wnioskowana w of€rcie.

4.
5.

1.

8.



18. Ostatecznym rozstrzygnigciem konkursu bgdzie podjgcie przez Radg Miasta Siedlce uchwaly budietowej
ru rok 2015, gwarantuj4cej Srodki finansowe na realizacjg niniejszego zadania.

19. od rozstrzygnigcia w sprawie wyboru oferq i udzielenia dotacji nie stosuj€ sig trybu odworawczego.
20. wyniki otwartego konkursu ofert zostan4 podane do wiadomodci publicznej popizez qwieszenie iniormacji

na tablicy ogloszcfi w urzgdzie Mia$a siedlce oraz w Miejskim Osroalu ponoiy Rodzinie, a takie
opublikowane na shonach intemetowych iw Bi! etlnach Infomacj i Publiczne.j Miasta iMOpRw Sie<llcach.2l Kazdy, w temrinie 30 dni od dnia ogloszenia wynik6w konkusu, mo2€ 2qdai uzasadnienia wyboru
lub odrzuccn;a ofcrry.

VIII. Kryteria ocenv ofeft:

. Organ zlecaj4cy zadanie, podejfruj4c decyzjg w sprawie udzietenia dorac.ji, kieruj€ si9 nasr9pujqcymi
Krl4enamr:
1. Dokonuje oceny zgloszonych mo2liwo6ci realizacji zadada przezpodmioty uprawnione.
2. uwzglgdnia zadeklarowan4 przez podmiot uprawniony jako66 dzialanio i kwalifikacje os6b, przy udziale

kt6rych podmiot uprawniony ma realizowac zadanie.
3. Dokonuje oceny przedsta*ionej we wniosku kalkulacji kost6w realizacji zadania, w tym w relacji

16. W przypadku, gdy organizacja otrzymala dotacjg w wysokosci
postgpowanie konkursowe dokonuje z oferentem uzgodnielr,
i zakesu realizacji zadania.

17. L4czna suma proponowanych dotacji nre
w konkursie.

ni2szej ni2 wnioskowana, jednostka realizujQca
kt6rych celem jest doprecyzowanie warunk6w

moze przekaczai kwoty przeznaczonej do rozdysponowania

(Dz, U. z 2014 r.

220l,3 r. poz. 135

do zakesu rzeczowego zadania.
4. Uwzglgdnia zadeklarowany udzial 6rodk6w finansouych wlasnych i/lub pozyskanych z iwtych 2r6del

oferenta wklad rzeczowy i osobowy, w tym lwiadczenia

5 Uwzglgdnia analizg i oceng rcallzacjt zadai zreconych podrriotowi uprawnionemu w poprzednich latach,
biorQc pod uwagg rzetelnodi i terminowo66 oraz spos6b rozliczenia otrzrymanych na ten cel Srodk6w.6. uwzglgdnia wysokosi dotacji, przewidzian4 w budzecie uchwalonym przez Radg Miasta siedlce na reari?acia

IX. Podmiotv ubiesaiac€ sie o dotacie otrzymuia:
l. Warunki konkursu ofert o udzielenie dotacJi na realizacjg zadania w 2015 r.
2. Rozporz4dzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty

i ramowego wzoru umowy dotyczqcych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania
teeo zadania (D.. U. L 201 1 r. Nr 6, poz. 25).

3. FomularzOiwiadczenia.
4. Ustawg z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci pozlrku publicznego i o wolontariacie

poz. tt18 z p6in. zm.).
5. Ustawg z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastgpczej (Dz. U.

ze zm.).

na realizacjg zadania oraz planowany przez
wolontanuszy oraz prac9 spolecznq czlonk6w.


