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zARzADzENrE NR ,,,,€€,,.t rt,
Prezydenta Miasta Siedlce

' d"i^ .J.0.. h^&.W. W lgr,

w sprawie ogloszenia otwart€go konkursu ofert na realizacjQ w okresie od 01.04.2015
r. do 31,12.2015 r. zadai z zakresu pomory spolecztej, polegaj4cych nal Pomocy

rzeczowej dla rodzln nalubozszych oraz Wspieraniu organizacji zajmujqcych
sil pozyskiwaniem t,'rvno3ci i jej dysfrybucjq na rzecz innych podmiot6w

Na podstawie afi. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoE4dzie gnr'tl],n}m (Dz.U.22013
r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwretnra 2003 r o dzialalnosci po4,4ku
publicznego i o wolontariaoie @LU. z 2014 r poz. 1118 ze z,rn.), \\ zwi4zk! z art.25 nst.4 i
5 ustawy z dnia 12 marca 2004 t. o pomocy spolecznej (Dz.U.22015 r. poz. 163), w zwiqzku z $
1 0 ust. 1 Programu wsp6lpraoy Miasta Siedlce z organizacjami pozarzqdowymi i innymi podmiotarni
prowadz4cymi dzialalnosd poz,'tku publicznego na 2015 rok, stanowi4cego zal4cznik do Uchraly Nr
)CVI/834/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 pardziernika 2014 r. w sprawie uchwalenia programu
wspdlpracy Miasta Siedlce z organizaciami pozarz4dowymi i innymi podmiotami prowadz4cyrni

dzialalnosd poitku publicznego na 20 I 5 rok, zarz4dza sig, co nastgpuje:

2.

' tt1 r | | 7 20 | 5 ' adan t Tatr esu tumoN sooleue polec. acych m Pomo$ pe. zo$ei dla rcda na uboaa ch orv Wrp'Fsru o.ge.z.q!
armutrNci !e pod:&@rem 2w

s1.

Oglasza si9 otwarty konkurs ofert na realizacjg w okesie od 01.04.2015 r. do 31.12.2015 r. zadaf
z zakrcsu pomocy spolecznej, polegajqcych na: Pornocy neczowej dlarodzi[ nai]ubozszych oraz
Wspieraniu organizacji zajmuj4cych sig pozyskiwaniem t rrno{ci i jej dystrybucj4 na rzecz
innych podmiot6w.

Szczeg6lowe informacje dotycz4ce warunk6w rcalizac)i zada:h ordz trybu i kryteri6w wyboru
ofert zawiem ogloszenie o otwartym konkursie ofert na realizacjg ol(Iesie od 01.04.2015 r, do

31.12.2015 r, zadai z zakresn pomocy spoleczrej, polegajqcych na: Pomocy rzeczowej dla
rodzin najubo2szych oraz Wspieraniu organizacji zajmuj4cych si9 pozyskiwaniem z1,rlno6ci ijej
dystrybucj4 na rzecz innych podmiot6w \lraz z Warunkami kooku$u ofert o udzielenie dotacji
na realizacjg ww. zadai z zakresu pomocy spc*ecznej w 2015 roku, stanowiqce zahcznik nr I do
n in i e1 szego zar z4dz,en ia.

Ogloszenie, o kt6rym mowa w ust.2 podlega ogloszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzgdu Miasta Siedlce, w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Osrodka Pomocy
Rodzinie rr Siedlcach, na stronie intemetowej Urzgdu Miasta Siedlce - www.siedloe.pl, na

stonie internetowej Miejskiego O3fodkaPomocy Ro&inie w Siedlcach - www.mopr.siedlce.pl
omz na tablicy ogloszeri w siedzibie Urzedu Miasta Siedlce i MOPR w Siedlcach.
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$2.
Zasady pnyznawania dotaoji okreSla Uchwala Nr XLW834/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 30
paZdziemika 2014 r w sprawie uchwalonia programu wsp6lpracy Miasta Siedlce z organizaciami
pozarz4dowymi i innyrni podhiotami prowadzqclmi dzialalnoii po4tku publicznego na 2015 r.

s3.

1. Prezldent Miasta Siedlce moze w szczeg6lnie uzasadnionych pr4padkach odst4pi6 od

realizacji zadari okreSlonych w ogloszeniu konkursowym, informujqc o powyzszym uczestnik6w
konkursu.

2, Prezydent Miasta Siedlce moze na kazdym etapie postgpowania konkursowego uniewaznii
konklrs hez podania przyc4my.

3 , Ooeny ofefl dokona Komisja Konkursowa powolena przezPrezydenta Miasta Siedloe.

4. Ptezydent Miasta Siedlce moze negocjowa6 warunki i koszg realizacji zadania oraz proponowac

dofiransowanie niepetnego zakesu zadania w przyjgtych ofertach.

5. Prezydent Miasta Siedlce moze dokonad wyboru jednej lub wielu ofert w ramach Srodkdw

finansowych przeznaczonyoh na realizaojg danego zadania.

$4.
Wykonanie zarz4dzenld powierza sig \rektorowi Miejskiego Ojrodka Pomocy Rodzinie
w Siedlcach.

$s.
Zafzqdzenie wchodzi, w zycie z dni€rn podpisania-
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Zalq.zntkn 1

da 4tlidzen6 Pte /)deTd \4,ds,d S,edlce
NL19/2015
z dnia @ lurcqo 2015 r.

Prezydent Miasta Siedlce
z/s pr4r skweire Niepodleglo.ici 2

dzialaiqc tra podst vie rrt. 13 ust. 1 ustarT r dtri. 24 kwiemi& 2003 n o dri.lalnosci po*gku publi.nego
i o }}olotrt{ri{cie (Dz. U. z 2014 r. poe l118 r p6ir. rm.), w zwiQzku z art 25 ust. 5 ustawf. dni* l2 marca

2004 r. o JDmocy spolecarej (Dr- U. z 2015 r. poa 16l)

,aprasea
org.niracje por.re4dowe prcwad?Ace drialalno66 w zakresie pomocy spolecznej

oraia
osoby pr.$uo i jedtrostki or€anizscyjne dzialaj{ce ns podstarvie przepis6w o stosuDku Paist*. do Koftiol.

Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o sto.sunku P.istr*a do iunych ko3ciol6w i rlviqzk6w wyutratriowych
orsz o gw!.&trej$eh wolno6ci sumietrie i wyztranis, joieli ich .ole statutowe obojmujq prow&drenie drialalnoi.i
poiytku publicztrego! stowsrryszenia jednostok srmon{du ter}tori&ltrego, spdldriehie socjrlno, sFi'lki akcyjrc

i sp6lki z ograniczonQ odpowiedzislnosciQ oraz kluby sportowe bedqce sp6lkami dzialaj{cymi na podstawie
przepis6w uslaw] z dnia 25 czerwca 2010 r. o spo.cie (Dz. U. z 201{ r. poz- ?15), ka6re nie driataj{

w celu osiqgn4cia zysku orlz pneztrac?aj{ crlqi6 dochodu ua realizqcj? .eldw st.tutowyct omz nie przernsczajq
rysko do podui{lu mi?dz} swoich udzialowcdw, akcjonariosrt i pr&cownik6r,

do skl.d*nia olert n. rerlir.cjt w okresie od 01.(Xr0l5 r. do 31.12.2015 .. nasttpuj{cych z.d.i , r{kresu pomocy
spolecaej:

l. Pomoc rz€czo\*a dla rodrin n&juboisrlch * planowasa kwola dotacji do 120 500,0{} ,h
2. Wspieranie orgadizrcji ,sjmuj4cych sie pozyskiwaniem iwtroici i jej dystrlbucj{ nr rzecu inny.}

podmiot6\tr - planowa& Icwota dolacji do 30 m0,00 ,1.

Szczeg6lowe wenrnki konkl.usu ofert o udzielede dotacji na redizaejQ $r okesie od 01.04.2015 r. do 31.12.2015 r.
zadai z zskesu pomocy spolecarcj, sporz4dzone odrgbnie dla kazdego z ww. zadai, stanowiA integ.alne cztsd
niniejszego ogloszenia.

Ir|fu|macje oheilajqce rvsmki przyaawania dataaji i realizawania zadai oraz temin, tryb i kr]'teria stosoware
p|zy wyborze ofe.t moara ot rlma€ w Miejskim Os.odk[ Pomocy Ro&itrie w Siedl.a.h. prry uL Sietrkiewicza 32.
P.acownikiem upowainionym do kontall6w z zainter€sowan)4ri podmiotami jest p. Bernard Trzcr, poh nr 32,
tel. (25) 632 57 04. Ogloszenie o olwanyn konkrsie olert olaa s"Iunki p{zyapwania dolaeji zamieszczone zostaly
rovrie, rla slror|ach intemelowych i w Biuletluch Inlonnacji Publiczrej Mirsk Siedlce
oraz Mi.jskiego O,iradk, Pomo.y Rodzinie w Siodlcrch (i$is.mopr.siedlco.pl).

Oferty na realizacjp ww. zadari nalezy sHadai w zamtdQtych kopedach (koperta powirma by6 opatrzona nazwq
zadania onz pieczQci4 podmioru) w Ketrcelarii Og6lnej Miejskiego O.qmdke Pomocy Rodzinie w Siedlcact
przy ul. Sienkiewicz. 32, w tefminie do 19 mrrcr 2015 r.. do godz 9'''. Ofeny. k16.e dotq po 1]!1 tetrdrie! zoslanq
zr*locone beu mzpatEenia.

Rorp{tneni€ oftra pod rvzglfden form.lD}m omz mo4.torycznym nastQpi s dniu 19 marce 2015 r.,
rv pokojl nr 35 MiEskiego Osrodks Pomocy Rodzinie w Si€dlcact. Ostatecznym rozstrzygnieciem konkursu bgdzie
podiecie p.zez Radq Miasta Siodlce uchwaty, gwanntuiqoej Srodki finansoso na rcalizacig powy2szych zadai.

Pretydenl Miasra Siedlce zastrzega sobie pmwo do odwolania konl:ursu oraz przesunipcia tenninu rozpoczecia
i zakof cze*ia poslgpowada konl:ursowego.



tr.

Warunki korkunu ofert o udzielede dotacji Da rerlizacjt zedef
z zekresu pomocy spoleczlej w 2015 roku

Pr€zydert Mirsta Siedlce dzhlaj4c Do podst.r'le wtawy z dtria 24 lvietDia 2003 r, o dziahlnoici po4'tku
publica o i o wolontrriqclo (Dz. U, z 2014 r, poz. 1118 z p6rn. zm,), w zwiezku z art. 25 ust. S wtawy z doio
12 marcr 2004 r. o pomo(V slolecznej (Dz, U. z 2015 r, poz 163), oghszt otw&rty konkuN ofert o udzielede

dotrcji Ds r€alizacje zadania z zrkreu pomocy Bpolecznej
w okresie od 01.042015 r. do 31,122015 r,

",.,,o.r" 
*ru.ro#ro?f Silli * NAr,BozszycH

zwane dal€j zadsdiem

@j4Eei
1. Miasto Siedloe udziela dotacji na dofin|rsowrnie dzialaf podmiot6w w za.kresie pomooy spoleoanej,

stosownie do ustalonyoh priorr4et6w oraz posiadanych Srcdk6w finansowych.
2. Zlece ie i rc;,lizaa:e zadania odby.wa sip na podstewic ustawy z dnie 24 kwichia 2003 r. o dzialalnoSci po4.tku

publiaanego i o wolontariscie pz.U. ?-2014 t. poz. lllS zp6 . zrn.).
3, W otwarqft konkursio ofert mogq ucz€stniczyd organizrlje pozarz4dowe oraz inne podmioty w)mienione

w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalno3oi portaku publicnego i o wolontariatie lDz.rJ.22014 r. poz,lltS z,p6^.
zn.) zgodnie z uph'xe,NqxLW834l2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 pazdziemika 2014 r. w sprawie
uohwaleoia programu wsp6lpracy Miasta Siedlce z oryanizacjami pozarzqdowymi i innymi podmiotarni
prowadz4gyuri &ialalno3d po2lku publicanego ne 2015 rok.

4. Dwie lub wiQoej organizacje, dzialajqce wsp6lnie, mopjq zloiry' wsp6lrq ofortQ wskazujqc% jakie dzialania
w mmaoh roalizacji zadania publioznego bgd4 wykorywai (art. 14 ust. 2 - 5 usta$y z dnia 24 kwiehia 2003 r.
o dzialalnoici poirytku publicaego i o wolontariacie).

5. Dotacjs moze zostad ptzenlacz$&' yNqcznie na wydatki zwiq3a.ne z realizacjq zleconego zadania.

6. Wszystkie koszty pozostajqc€ w bezpoSrcdnim zwiqzku z realizacj4 zjd,ani4 przqz'J?oza!.e najego lykonanio
s4koszami kwalifikowanymi i mogq zostai sfina[sowane lub dofinansowane z dotaoji (w]dagrodzenie
koordynatora w przypadku zadai oaloroczrych, obsluga ksipgow4 poktycie koszt6w pmwadzonia biuto
w zakresie niezbqdnym do realizacji zadania). Wydatki t€go rodzaju nie mogq st Dowi6 kwoty wyiszej
nii 25yo wartosci otrzymatrej dotacji.

7. Prezydent Miasta Siedlce zashzega sobie prawo do odwolania konkursu oraz plzesuniQcia teminu rozpoczqcia

i zakor6czenia post4powania konkursowego.

Wwoko66 lmdk6w przEztraczotrvch tra realizacie zadani! w 2015 mku i w latach poprt-€dnich:

l. Planowana kwott dotacji Da zodarie w ramach DiDiejtzego kotrkursu - do 120 500'00 zl;
2. Plsnow.m krotr dotrcji na zad&de w 2015 roku - do 157 500,00 zli
3. W 2013 roku &odki publiczne wydatkowane z budretu Miasta na ten cel w},rlosi{y 124 000,00 z'},

prry calko$itym koszcie 218 413,08 zl,
4. Wykonani€ ww. zadania w 2014 roku zleoono 2 PodmiotorL w tlm:

- I Podmiotowi plzyzlano dotacj9 w wysokosoi 100 000,00 zl, przy planowanym oalkowiom koszria raalizacji
zadania *ynosz,qolm 189 530,00 zl;

- II Podmiotowi pr2yzlaro dotacjQ lv wysokosoi2T 500,00 zl,przy planowanym calkowityn koszrie realizaoji
zad,JJja wl'.rcsz4cym 30 851 ,72 z1.

m, Prz€dmiot realizrcii ?adrnia:
Przedmiotcm konkursu jest pozyskiwanio i mogiazynowonie odziezy, sprz.€tu domowego, zywnosci i innych

artykul6w od os6b fizycznyoh i instytuoji. Zebnne produkty wydawane bgdq mieszkafcom Siedlec kierowanym
przez Miejski Oirodek Pomocy Rodzirie.

Przedmiotem koDku.sujest r6wniez pozyskiMnie i magazFowanie przedmiot6w ortopedycznych oraz sprzehl

rehabilitaoyjnego wraz z prowadzoni€m wypoiryozalni.
Zostrzoga siQ mozliwo6d przeprowadmnia vizytaoji miejsca realizacji zadania/siedziby podrniotu

0prawnionego przed podpisaniom umo$y.

Zskr€d przedmiotowy realizowrDego z{dania:
. Wymrga s obowiqlkowel



l. Pozyskiwanie na rzecz potrzebujqcych nieodplahie odziezy, sprz€tu domowego, zFvtosci i itrlych artykul6w '
od os6b fizyca1,ch i insqtucji,

2. PozJskiwani€ na izeoz potrzebuj4cych prz€dmiot6w ortopedycaych oraz sprzQtu rehabilitacyjnego od os6b
firycmych i instytucji.

3. Nieodplatne przekaz5rwanie odziezy, sFz€tu domowego, 4.lvnosoi i inrrych artykul6w orhz nieodplatne

. Iypozyczanie 
przedmiotovoriopedycznych i spr2€tu rehabilitacyjnego.

4. Segregcja pozyskiwanych dar6w wg asor6mentu.
5. Dysponowanie pomieszozeniami dopuszozonymi do u44kowa.nia przez odpowiednie s\tlhy, szczng'lnia

w przypadku magazynowada produkt6w 4,wnoiciowych,
6. Prowadzonie ewidencji os6b, kt6re otptmaly pomoc z€czowq z magazynu (z informacj4 o rodzaju i ilo&i

wydaoych produk6w).
7. Prowadzenie odrebnej dla tego zadalia dokumentacji merltorycalej i ksiggowej, pozyskiwaoyoh

i prz€ka2ywanych towar6w.

Dotacja moie zostad prryznana na rcalizaojg niniejszego zadania w calo6ci lub w jed!9j z czeici, o kt6ryoh
mowa w punkcie I i 2 wymagarl obowiq,zkowych.

Ternip i wsrupki realizscii zad4bial
l. Zadanie bgdzie realizowane w okresie od 01.04.2015 r. do 31.12.2015 r.
2. Oryia{iz&cJa ubiegajqca sie o wsparcie realizacji zadania publicznego z budirtu Miasla zobowi{zaDt

jest do zadeklarowania finatsowego udzialu wlastrego w wysokosci co mjmni€j loyo platrowatrych
koszt6w zadania okreslotrego rd ofercie konkurrowej ($ l0 ust. 5 progamu wsp6hracy Miasta Siedlce
z orgadizacjami pozarz4dowymi i innyrni podmiotami prowadz{cymi dzialalno$6 po2ytku publican€go
na 2015 rok, starpwiqcego zalry?n* do uohwoly Nr N,VI/83412014 Rady Miasta. Siedlce z dnia
30 pazdziemika 2014 r. w sprawie uohwalenia progamu wsp6lpracy Miasta Siedlce z organizscjani
pozarz4dowymi i innymi podmiotami prowadzqc),mi dzialalnoid poiytku publicznego na 2015 rok).
Do ww. wkladu dopuszoza si€ mo2liwo36 zaliczenia warboSci darowanych mateiial6w i uslug na rzecz
realizecji dolmansowanego zadaria oraz wartogci {ycanionego wkladu pracy wlasnej ozlonk6w organizaoji
i wolontariuszy zaangazowanych do realizacji zadania (wg maksymalnej stawki wynoszqoej 50% przeciQtnego
wynagrodzenia w sektorze prz€dsiebiorsfw za rok ubiegly, lry?llie z r]€liczantmi pochodnymi od tych
w),nag'odzeri),

3, Zadanie wimo byd realizowane z naiwyasz4 stamnnogci% zgodnie z obowiq,zujqcymi standard.mi
i przepisami oraz zawartq umowq.

4. Szczegolowe warunki realizacji zadania okreili pisemna umowa.
5. Podmiot upmwniony zobowiezary zostade w umowie do udostepniania doku4entecji Eerytorycmej

i linaasowej, oelem dokonania konlroli i ocsny realizacji dan€go zadania, rfi szczeg6lnosoi: stanu
jego realizacji, efektywno6ci, rzAelno{ci i jakodci rykonl,wania, prawidlowo3oi wykorzystanis otrzrmanyoh
Srodk6w publicaych oraz prowadzenia dokumentacji olne6lonej w Fzepisach prawa i w postanowi€niaoh

6, Pt4zx.ana dotacja podlegad bedzie rozliczedu zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Praoy i Polityki
Spolecznej z dnia 15 grudnis 2010 r. w sprawie wzoru oferty i rarnowego wzoru umowy doiyczeoych realizaoji
zadania publiormego otaz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Opis sDosoqu przvsotowania ofertl
Oferta podmiotu upmwnionego, ubiegaj4cego sie o dotaoje na realizacje zadania" sporzqdzona zgodnie

ze wzorem okreflonym w Rozporz4dzeniu Minisha kacy i Polityki Spolecanej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie
wzoru oferty i ramowego v,/zoru umowy dotycz4cych realizaoji zadania publicnego oraz wzoru spruwozdaoia
z wykonania tego zadaoia (Dz, U. z 20 1 1 r. Nr 6, poz. 25) musi zawierao:
l. Szczeg6lowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania" zawier4i4cy opis planowarych &ialaf.
2. InfomacjQ o te.mirie i miejscu realizacji zadania.
3. Kalkulaoj9 prz€widrryanych koszt6w realizaoji zadania.
4. Informacj€ o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniajqpyoh realizaojQ zadania.
5. Informacjg o wysokoSci Srodk6w finansowych wlasnych i/lub pozyskatrych z innyoh *odel na r€elizeoja

zadanid.
6. Ilfomm.jQ o wezegniejszej dzialalnosoi podmiotu skladaj4cego ofertg w zalresie, Ll6rego dotyc4 zada,nia,
7. Imienny wykaz os6b zaflgazowanych w rgalizaojg zadania (pracownik6w, wolontariuszy i in.) wmz z:

- opisem kwalifikacji zawodowych;
- informacjq ozyjest to jedyne, ozy dodatkowe miejsoe praoy;



- okrc6l9ni9m formy zahudnienia oraz wymiaru czasu pracy przy realizacji zadania;
- wysokosoiq Lynagrodz€nia (w prz€liczeniu na godzinq) przyslugujqcogo w ramach.roalizacji zarlania;

- zakrcsen obowiqzk6w.
8. W przypadku, gdy podmiot uprawniony realizuje w tym saoym obiekcie wigcej nii jedno zadanie

zobowiq3rny jest do przedstawieDia koszt6w eksploatacyjnyoh (i ewentualoyoh podstawowyoh koszt6w
administrscyjnyoh) calego obieku oftrz prccentowego okre(lgnia podzialu tyoh kosztow na poszczeg6lne

zadania (z uzaeadaieaiem). Jezeli w obiekcie realizovane bedzie tylko nhiajsue zadanie - nalezy 21046
nosowne oswiadczenie.

9. KopiQ aktualnego odpisu z Ikajowego Rejes&u Sqdowogo, innego rejestru, ewidencji lub kopig dokumentdw
potwierdzaj4.ych status pmwlly oferenta i umooowani€ os6b go reprezentujqayeh. Odpis musi byd zgofuy
z akturhlm stanem faktycanym i praw[ym, niezaleitie od tego, kiedy zostal wydany.

10. W przypadku wniosku skladanego przez oddzial terenowy nie posiadaj4cy osobowo3ci pmwnej - akualne
petromocnictwo zarzqdu gl6wnego (lub innego organu wykonawczego) do sHadalia oferty o dotaoje
na realizacjg zsdsnia podpislrr'ania um6w w tym zakrcsie, dysponowania uzyskanymi furduszaod
i dokon''wania rozliczei z tych irnduszy.

W przypadku, gdy dwie lub wiac€j orgarliz,acje tub podmioty chcq wsp6lnie realizowao zadaaie, ich wsp6ha
oferta musi ponadto wskazywac:
1. Jakie dzialania w ramach realizacji tego zadania b9d4 wykonywa6 poszczegdlne organizacje pozarzqdowe

lub podmioty wymienione w axt. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci po4,tku publicanego i o wolonfariacie,
2. Spos6b reprezentaoji podmiot6w, o kdrych mowa w art. 14 ust. 2 ww. ustawy, wobec organu adminishacji

publicznej.
Umowe zawarta miQdzy organizacjami pozarz4dowymi lub podmiotami wymieniorymi w art.3 ust.3 ustawy

o &ialalnogoi poit4ku publicaego i o wolontariaoie, okeslajqoq zalnes iah Swiadczef skladajwch sie

na realizaojg zodania publicnego, zalqcza siQ do umowy o wsprroio lealizecji zadania publicznego'
Organizacje lub podmioty skladaj4ce oferte wsp6lnq ponosz4 solidamq odpowiedzialno3d za zobowiqiania

wy[ikajqoo z umowy o ]ir'sparoie realizaoji zadaria.

Warurkiom rozpatrzenia oferty jest ponadto:
1. Zal4cz€nie potwierdzonego puez orgian prcwadz4cy statutu podmiotu upmwnionego albo innego dokumentu

(o ile przepisy dotyczqc€ flukojonowania podmiotu nie przewiduj4 obowiqT.ku posiedaaia statutu), Id6ry

,. ;fi:iff:t frff"J""ff":fi;* potwierdzaj4clch pmwo do ui;rkowania rokall budynku/budyrk6w
lub pomieszozeri, w kt6rych realizowane b€dzie zadaoi€ (umowa najmu, akt wlasoo6oi itp').

3, nozilti. Oiwiadczenia o braku za.leglosoi finansoryoh wobec Miasta Siedlce, ZUS i Urzedu Skarbowego

,. V$;;#f#;*^ia do ofedy kserokopii jakiegokolwiek dokurnenhr, kopia ta wima byd pojwiadczona

za zgodoosd z oryginalem przez orgar: wldajqcy dokumont lub pzez osoby upowarniooo do reprezentowada
podmiotu.

IIWAGAT Dopuszcza sie. aby orqanizacj€ skladaiace kilka ofert w .amach otwartyoh to*u$6w ofert
na reslizacie zadaf zleconvch z zzkrcsu pomoqv spolecznei. zalaczatv kopie aktualnego odDisu z KRS.
aktualne pelnomocnictwo zarzadu gl6wnego (lub inneqo organu wykonawozeso) - jez€li dotvozv
oraz statut po&aiEu..lrylkeiqielbqiili?4L

Wskrzrtrie mieisca i termipu skladatria ofert:
Oferty dalezy skladad w zankni9tyoh kopefiaoh ftoperta powinna by6 opahzona nazw4 zadar.ia

oraz pieczgoi4 podmiotu) w Katrceledi Og6lDej Miejskiego Ofrodke Pomocy Rodzitrie w Siedlcach'
ul. SieDkiewiczr 32, w nieprzekraczalnym tominie do 19 marca 2015 r., do gode 9-. Oferty. kt6re dotr4
po tym terminie, zostanq zwr6cone bez rozpatrzenia.

Otwarcie ofert oraz ich rozpatrzeDie pod wzgtQdem fornalnym oraz mert'torycznym lasqpi w dniu
19 marc! 2015 r.' w pokoju nr 35 Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzlnie w Siedlc.ch.

Proceduro rozDetrvwania ofert:
I. Prezydent Miasta powoluje komisje, w celu przeprowadzenia postQpowania korkursowego.
2. W sHad komisji wohodzi trzech prz€dstawicieli Prezydenta olaz trz€ch Ezedstawioieli organizacji,

zaproponowanych przez Rade Organizacji Pozat4dowyoh Miasta Siedlce i Powiatu Siedleckiego.



W pracach komisji mogq uczestniczy6, z glosem domdo4.m, osoby posiadejqoe speojalistyczne wiedze'
w &iedzioio obejmujqpoj zakres zadaf publicanyoh, lrt6rych konkurs dotyczy.
Komisja obraduje na posiedzeniach zarnknigtych, bez udziafu oferent6w,
Prry ocenianiu ofert komisja kieruje sig zasadami r6wno$ci, uczoiwej konkurencji, .rzetelnosci i zgodaoSci
z zadaniami publioaymi roalizowanymi przoz Miasto Siodloe.
Postepowanie konkusowe sklada sig z dw6ch etapdw: ooeny formalnej i oceny meq/toryoznej zlozoDyoh ofert.
Oceny formaldej (komplet dokumont6w, prawidlowodd sporz4dzonio wniosku, terminowogd zlozenia oferty,
wymagane zelqczniki, podpisy os6b uprawaionych do reprezentowania orgodizaoji, zadeklarowany wldad
wlasny, zgodnoS6 charakteru zadania z zapisami statutu organizacji itp.) dokonuje komisja.
Oferty spor4dzone wadliwie albo dekompletue co do ETmagaDego zert&wu doktrmentr6w
lub ibformacji, Die zloiole w zamkniQtej kopercie bedi wykracaj{ce poze okreilone z.drlie z(}gtrn{
odrzucone I tdyhczone z dalszego postfpowenla,

9. Oferty, kt6re wp$nA po termiDie podanym w ogloszetriu o kotrkursi€, pozostal4 be, ro4ratrzenia.
10. Nie przewidde sle moiliwo6ci poprawiada i uzupelnirnia oferl
11. Komisja zajmuje stanowisko w kwestii podzialu dotacji na realizacjg zadai, po dokonaniu ooeny

merttorycznej. Opinie podejmowano sq na zessdzie glosowania jawnego, zwykh wiekszogcie glos6w,
w obecnoici co najmniej czte'reoh ozlonk6w komisji. W przlpadku r6wnej liczby glos6w decyduje glos
przewodnicz4oego komisji.

12. Komisja przedL4ada Prerydertowi Miasta do akceptacji liste pozytymie oceqiotrych ofert konkusowych wraz
z proponowanymi kwotami dotacji.

13. Zadanie noze by6 podzielone i zleoone do wykonania kilku podmiotom uprawnioq,m. W takim przypadku
plaoowana kwota dotaoji zostanie podzieloia mipdzy poszczeg6lne podmioty.

14. Komisja moie zaproponowec elementy projektu, kt6re mog4 by6 dototvane, l4czdie z propozycjq wysoko{ci
dotaoji,

15. Wysoko66 przyznarcj dotacji moze byd nizsza niz {nioskowana w ofercie,
16. W przypadkq gdy organizacja otrrymala dotacjQ w wysokosci ni2szej niz wniosko$ana, jodnocka realizujqco

postQpowanie konku$owe dokonuje z oferentem uzgodriefl, kt6rych celem jest doprecyzowanie wanrnk6w
i zakresu rcalizacji zadania.

17. t-qczna suma proponowanyoh dotaoji nie moze p|?,}raczat kwoty przeanaczonej do rozdysponowaaia
w konkursi€.

18. Osteteoanym rozshzygnigciem konku$u b€dzi€ podjecie przez Rade Miasta Siedlce uchwaty budi,etowej,
gwaraatujqpej srodki finansowe na realizacjg nioiejszego zadania.

19. Od mah:rygn&cia s. .pmwie ryyboru of€rty i udzielenia dotacji rie stGuje si€ trlrbu o
20. Wyniki otwartego konkursu ofed zostanq podane do wiadomo6ci publicanej poprzez wlvieszenie informacji

na ablicy ogloszeri w Urzqdzie Miasta Siedlee o.az w Miejskim O6rodku Pomocy Rodzinie, o tak2e
opublikowene na stronach intemetowych oraz w Biuletynach Informacji Publicznej Miasta i MOPR
w Siedlcach.

21. K^ily, w terminie 30 dni od dnia oglogzenia lvynik6w konkursu, moip zqdad uzasadnienia wyboru
lub oalrzucenia oferty.

VIIL Kn'terir oceny ofert
Organ zlec4i{cy zadanie, podejmuj4c decyzjp w sprawie udzielenia dotaoji, kieruje sie lastepujqcymi

kryteriami:
1, Dokonuje oceny zgloszonych mozliwosci realizacji zed'aaieprzez podmioty uprawdone.
2. Uwzglgdnia zadeklarowan4 przez podmiot uprawniony jakoS6 dzialania i kwalifikacje os6b, przy udziale

kt6rych podmiot uprawniony ma realizowad zadanie.
3, Dokonuje oc€ny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosx6w realizacji zadaniq w tym w relaoji

do zakresu rzeczouego zadania.
4. Uwzglednia zadeklarowany udziat Srcdk6w finansowych wlasnyoh i/l!b pozyskanych z innyoh ,rddel

na realizacjg zadanie oraz planowany przez ofereda wklad rz,ecznwy i osobowy, w tym iwiadcz€da
wolontariuszy oraz prac9 spoleczq czlonk6w.

5, U\tzgledria analiz€ i oc€nQ raalizaojl zadai zlooonyoh podmiotowi upftlrnionemu rr poprz€dnich latech,
bior4c pod uwagq rzetelno(d i terminowodd oraz spos6b rozliozenia ohzymanych na ten cel Srodk6w.

6, UwzglQdnia wysokosd dotaoji, przewidzianq w buil2ecie uchwalonym przez RadQ Miastq Siedlc€ na realizrcj€
wrr. z4dania,

DL Podmioty ubiesaiace sie o dolacie otrzvmuis:
l. Wamnki konknrsu ofert o udzjeldnie dotacji na lealizacjQ adania w okresio od 0I 04.2015r-dd3|.|2.2015r.

3.

4.
5.

6.
7.

8.



2. Rozpozqdzenie Minisua Pracy i Polityki Spolecznoj z dda 15 grurlcia 2010 r. w sprawie wzoru ofefiy
i rarlowego wzorr umowy dot. r€aliraoji zadania publiczrego oraz wzoru spmwozdania z wykolada
tego zads!.ia @\ U. z 201 1 r. Nr 6, poz. 25).
Fomularz O3wiadczeda.
Ustawt z &io 24 kwioxnia 2003 r, o dzialalnoSci po4'tku publicaego i o woloatariacio (D:2. U, z 2014 r.
poz.lllS zpc'tu. tu.).

3.



Warutrki kotrkursu ofort o udzielede dotacji no reslizacj? zad&i
z zakr€su pomocy spolecztrej w 2015 roktr

Prurrydent Mlasts Si€dlce dzialaj4c na podstlwie ustawy z dDia 24 kwietda 2003 r. o dzirlalDodci poirytku
pubficrdegofosoloDtarircie(Dz.U.z2014r.pot,l1l8zp6tn,zrrr,),wzwiqzkuzart.25ust.5urtewy
z dnla 12 m.rca 2004 r, o pomocy spolecznej (Dr;V.22015 r. poz,163) ogLsza otwarty ko*urs ofert

o udzlele e dotrcjl na realizacjt zadarir z ?akresu pomocy spoleczoej
w okrsie od 01.04.2015 r. do 31.12.2015 r.

RodzsJ zadatris:
wsprERANrE oRcAttrzacJr ZAJMUJACYCH S4 POZYSKTWAT{rEM zrnV'NOsCr r JEJ

DYSTR}TUCJA NA RZECZ I]I{NYCR PODMIOTOW-zwane 
dalej zadaniem

Zasadv oEdltrei
l Miasto Siedlce u&iela dotacji na dofinansowanie dzialari podmiot6w w zaliresie pomory spoleoznej,

stosownie do ustalonych priorr{et6}v oiaz posiadanych Srodk6w finansowyoh.
2. Zlaaania i rcalizaaja zadania odb].wa sie na podslawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o dzialabosoi

pozltku publicznego i o wolontariacie (Dz, U, z 20 14 t, poz, 1 l 18 z p6, zfir.)
3. W otwartym konku$ie ofert mogq uczestdczyC organizacje pozarz4dowe oraz inne podmioty

l,vymienionewsrt.3ust.3ustawyodzialalno6cipo2ytkupublicanegoiowolonlariacie(D2.U,22014r.
poz. l1l8 z p6zn. zm.), zgodnie z uohwa\ XLW834l20l4 Rady Miasta Siedlce z dnia
30 paZdziemika 2014 r. w gpnwie uchwalenia progarnu wsp6lpracy Miasta Siedloe z organizacjami
pozarz4dowymi i innl,rni podmiotami prowadz4clrni dzialalnoS6 poz''tku publicznego na 2015 rok.

4. Dwie lub wigoej organizacje, dzialqj4ce wsp6lnig rrrog1 zlo,ty[ wsp6lnq ofertg wskazujqc4 jakie
dzialania ir ramaoh foalizaoji z€darfa publioarogo bQdq wykorywad (at. 14 ust. 2 - 5 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnogci pozltku publioaego i o wolontariacie),

5. Dotooja moz€ zostad pftnzao.cmt\a vrylqcznie na wydatki zwiqzane z rcalizaaiqzLgonego zadalJ.ia,

6, Wszystkie koszty pozost4j4ce w bezpo6rednim zwiryku z realizaojq zzdati4 przEzr:acmne na iego
wykonanie s4 kosztami kwalihkowauymi i mogq zostad sfinansowan€ lub dofinansovane z dotacji
(wynagrodzenie koordynatora w przypadku zadai oalorooaryoh, obsluga ksiggowa, pokryoie koszt6w

!,rowadzenia biura w zakresie niezbgdoym do realizacji zadania). Wydstki t o rodzaju nle mogq
sta&wi6 kwoty flybzej Dir 25yo wartobci otrrymuej dotacji.

7. Prezyderlt Miaste Siedloe zastzega sobie plawo do odwolania konkursu oraz przesuni€.cia terminu
r ozpocz4oia i z*ofrczania postepowania konkursowego,

U. Wwoko66 6rodk6w przeznacmnvch na reslizscie zsdapia w 2015 roku i w lahch Doprzedtrich:
1. Planowut kwota dotacji da zad&nie w ramach nini€jszcgo konkursu - do 30 000'00 zli
2. Plalow&na kwota dolacji na zada e w 2015 roku - do 140 000'00 zl;
3. Wykonanie ww. zadania lv 2013 roku d€cono 3 Podmiotom, w qm:

- I Podmiotowi przekazano dotacjQ w wysokosci 44 899,82 zl, przy oalkowitym koszoie realizaoji
z^dsldia w}mosz4cyfi'70 804,77 dt
II Podmiotowi przokszaoo dotacje w wysokogci 75 000,00
zadania wynosz4cym 156923,00 Ai
m Podmiotowi przekazaro dotacj€ w wysokosoi 30 000,00
zadaaia wwosz.qaym 32 373,60 zl.

4. Wykonadie ww. zadania w 2014 roku zlecono 3 Podmiotom, w tym:
- I Podmiotowi przyauoo dotaoje w wysokoSci 40 000,00 zl, przy plano*unym calkowitym koszcie

r€alizacji zadania w],nosz4pym 51 800,00 zl;
- II Podmiotowi przyanno dotacjQ w wysokosoi 70 000,00 zl, prry planolvaryTn cslkowitlm koszoi€

realizacji zadada wynosz4pym 174 303,00 zl;
- III Podmiotowi przamMo dotacje w uysokoAci 30.000,00 z,l, przy planowanym calkowitym koszcie

rcalizacji zadania vynoszryyt\33 414,40 rt,

m. @!s!-@!!csji-@
Przedmiotem konkusu jest wspieranie bezplahq il'wDofui4 organizacji pozarzqdowych oraz innych

placdvek i instytucji dzialaj4cyoh na rzecz najubo2szych mieszka.ric6w Miasta Siedlca.

zl, przy oalkowitym koszcic r€alizacji

zl, pzy calkowitym koszcie realizaoji



v.

Od podmiotu oczekuje sip r6wnie, stalej wsp6lpracy z przedsipbiorcami, przedstawicielami wlatlz
samorzqdowych i n4dowyoh, a takze organizacjami pozazqdowymi i ko$cielnymi.

Zastrzego sig moi,liwo66 przoprowadzcnia wizytacji miejsca realizacji zadania/siodziby podmiotu
uprawnionego przed podpisaniem umowy,

Zakr€s prredmiotowy realizowanego zadanialr Wlmagrniaobowiqzkowel
1. Obiekt dopuszczony do uzytku przez odpowiedaie sluzby.
2. Prowaalzenie odabnej dla tego zadsnia dokumentacji mer,'torycznej i keiQgowej, pozyskiwenej

i przekazf, wanej zlwnosci.

Termin i warunki realizacii zededie:
l. Zadaaie bgdzie realizowafle l{ okresie od 0l .04.2015 r. do 3 1.12.2015 r.
2. Oryaniacja ubiegaj4ca sig o wsparcie realizaoji zadania publicznego z budiptu Miast& ?rbowi4zrn&

j€st do zqdeklsrowaDia filatrsowego udzialu wlorrcgo s wysokosci co nqimniei 109/0 platrowatrych
koszt6w zad{da okre{lonego s oferci€ korkursowej ($ I 0 ust. 5 progamu wspdprccy Miasta Siedlc.e
z orgariacjami pozarz4dowymi i innymi podmiotami Fowadzqoymi dzialalrcid po2ytliu publiozoogo
na 2015 rok stanowiec€go zalqczrik do uchwaly Nr XLyll834l20l4 Rady Miasta Siedlce
z &ia 30 ptitdziemika 2014 r, w sprawie uchwalenia programu wsp6lpmcy Missta Siedlce
z organizaojami pozarzqdowymi i innyni podmiotami prowadzeo),rni dzialalno{d po2ytku publioaego
n& 2015 rok). Do ww. wktradu dopuszcza si9 mo2liwoSi zaliczenia wartoici darowanych material6w
i uslug na rzecz realizacji dofinarsowanego zadaria oraz wartosci wycenionego wkladu pracy wlasnej
czlonk6w organizacji i wolontariuszy zaangazowanyoh do realizacji zadania (wg maks,,qulnej stawki
wynoszqc€j 50% przeciehego wynagrodzeuia w sektorze przedsipbiorstw za rok ubiegly, lqoznie
z naliozotrymi pochodnymi od tych rvynagrodzei);

3. Z,adnnie winno byC realizowane z mjwy2sz4 sta.ranno5ciq zgodnie z obowiqzujqc),rni standardani
i prz€pisami oraz zawart4 umow4

4. Szcz€g6love warunki realizaoji zadaria okesli pisemtra umowa.
5. Podmiol uprawniony zobowiqzany zostanie w umowie do udostepniania dokumentacji meiytorycarcj

i finansowej, celem dokonania kontroli i oceny realizacji danego zedania, w szczeg6l-oo{ci: stanu
jego realizacji, efekt).wnogci, rzetelnoici i jakoioi wykonywada, prawidlorosci wykorzystaoia
otrzynenych drodk6w publicznych oraz provadzonia dokumentacji okiedlonej w przspisaeh prawo
i w postanowieniach umowy.

6. Przyznana dotecja podlega6 bpdzio rozliczcniu zgodnic z Rozporzqlzcniom Minista Pmcy i Polityki
Spoleczrej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczqoyoh
realizacji zadania publicaego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zzdaaia Qz, U, z 2011 t,
Nr 6, poz,2s).

ODis sDosobu Drzvqotowania ofert:
Oferta podmiotu uprawnionego ubiegajqcego sie o dotacjQ na realizacje zadania, sponadzona zgodnie

ze wzorem okeslonym w Rozporz{dzeniu Ministm Praoy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grldnia 2010 r.
w sprawie wzotu oferty i rcmowego wzoru umowy dotycz{cych realizacji zadada publioznego omz wzoru
sprawozdania z wykonani^tego zadar'il (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) musi zartiera6i
l. Szczeg6lowy zakes flecmv,ry proponowanego do realizaoji zadani4 zawiemjqEy opis plaaowadych

dzialari,
2. Informacj€ o terminie i miejsou realizacji zadania.
3, Przewldwsry wykaz odbiorc6w z szscunkowydi ilosciadi pl kazruej ,ywnosci
4. W przypadku, gdy Podmiot zadeklaxuje zamiar dystrybucji w 2015 r. 4amosci w ftunach progmmu,

kt6rego inicjatorem jest Unie Europejska" kopie dokumentu potwierdzajqoogo posiadanie takich
uprawdei.

5. KalkulacjE przewidywanych kosztow realizacji zadania.
6. hformaojp o posiadanyoh zasobaoh rzeozowyoh i kadrowych zapewniajeoych realizacje zadaaia,
7. Informacjp o wysokoioi Srodk6w finaasowyoh wlasnych Tlub pozyskanyoh z innych aodol na roolizooje

zada'lia.
8. Ioiormaoje o wozesniejszej dzialalno{ci podmiotu skladajqcego ofertc w zakresie, kt6rego dotyczy

zdarie.
9. Inienny wykaz os6b zaangazowanych w realizacjp zadania (pracownik6w, wolontariuszy i in.) wraz z:

- opisem kwalifikacji zawodowych;
- infomacja czy jest to jed1,ne, czy dodatkowe miej sce prscy:



- oke(ledeol formy zatrudnieda oraz rymiaru czasu pracy przy realizacji zadania;
- wysoko6ci4 wynagrodzenia (w przeliozeniu.m godzing) przyslugujqg.ogo w ramac,h rtalizacji zadaniq
- zsl$esem obowiqzk6w.

10, W przypadku, gdy podmiot uprawniony realizuje w tym samym obiekcie wigoej ni2 jedno zadanie
zobowiqzany jest do prz€dstawienia koszt6w eksploatecyjnych (i ewentualnyoh podsbwowych koszt6w
administraayjnych) calego obieku oraz procentowego okreslenia podzialu tych koszt6w
da po$z€zeg6lne zadania (z ozasadnieniem). JeiBli w obiekoie realizowane bQdzie tylko niniejsze zadanie

- naleZy doZy6 stosolrne o6wiadczenie,
11. Kopig aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sqdowego, innego rejestru, ewidencji lub kopip

dokumeotow potwierdzaj4cyoh slatus prawny oferenta i urnocowarie os6b go reprezentqjrych. Odpis
musi by6 zgodry z aktualalrn sta.oem faktyoalym i prawnym, niezale2oie od tego, kiedy ?ostal wydany.

12, W przypadku wniosku sklad.alego przez oddzial terenowy nie posiadajqcy osobowosci prawnej -
aktualtre pehomocnictwo zarzqlu gl6wnego.(lub rlnego organu wykonawczego) do skladania oferty
o dotacjg na realizaoje zadania, podpis}^flania um6w w t m zakrcsie, dysponowania uzyskanymi
firnduszami i dokoryvania rozliozei z tyoh furduszy.

W pr4padku, gdy dwie lub wigoej organizacje lub podmioty ohc4 wsp6lnie realizowad zadanie,
ich wsp6lna oferts musi ponadto wskazywai:
1. Jakie dzialania w lamaph realizacji togo zadda bed4 wykotrIra6 poszczeg6lne orgarizsoje

pozarz4dowe lub podmioty wymienione w srt, 3 ust. 3 ustawy o dzialalno6oi pozytku publicdego
i o wolontariacie.

2. Spos6b reprezentacji podrniotdw, o kt6ryoh mowd w an. 14 ust.
adminisnacji publicznej.
UmowQ zowartq miQdzy organizacjami pozarz4dowymi lub podmiotami wymi€donymi w art. 3 ust. 3

ustawy o dzialalno6oi potl4L:u publiczn€go i o wolontariaoio, okro5lajqo4 zalaos ioh Swiadozert skladajatych
siQ !a realizacjQ zadania publicaego, zalecza siQ do umowy o wsparcie realizacji zadari. publicaego.

Ofganizacje lub podmioty skladajqce oferte wsp6lnq ponosz4 solidamq odpowiedzialnoS6
za zobolvigania lynikaj qcc z umowy o wspareie realizaaji zadaJnia.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest ponadto:
L zelpzenie potwierdzoBego przez organ prcwsdzqpy ststutu podmiofir uprawnionego albo innego

dokumentu (o ile przepisy dotycz4ce funkcjonowania podmiotu nie pt-zewidujq obowiqzku posiadania

st4tutu), kt6ry okeSla oel i zadania podmiotu.
2. Z^NWzEf,je kopii dokument6w potwiefdzajqcych prawo do u2ltkowania lokalu, budtnku/budynk6w

lub pomieszczeri, w kt6rych realizowane bedzie z.danie (umowa najmu, akt wlasnosci itp.).
3. Zlorol.b Oiwiadczenia o braku zalegloSci finansordych wobec Miasta Siedlc€, ZtrS i UrzQdu

skarbowego ($26r w zdqozoniu).
4. W przypadku zalqczania do oferty kserokopii jakiegokolwiek dokumentu, kopia t0 wima

byd po6wiadozona za zgodtroit z oryginalem pnez o.Eet\ wydajqcy dokumpnt lub przez osoby

upowa2nione do reprezgntowania podmiotu.

IIWAGAT Dopuszcza sig aby oreadzacje skladaiaoe kilka ofert w mmach otwartvgh konkurs6w ofert
na roalizaoje zadari zleconyoh z zakiesu oomooy spoleoanej. zalqgzaly kooie ektualneeo odpi$r
z KRS. aktualne pelnomoonictwo zauadu 916 go (lubinnegoorganuwykonawczego)_
iezeli dotvc4v oraz statut podmiotu qvlko do jednej ofertv.

Wskazanie mieirc{ i terminu skladapia ofertl
Oferty mlezy skladac w zaokniqtych kopertach (kopefta powinna by6 opatrzona na 4 zadania

oraz pieczgoiq podmiotu) w K&ncelarii Ogolnej Mejsldogo OSmdka Pomocy Rodzltrie w Siedlc{ch,
ur. sienloewlcir 32, w nieprzekaozalnyr[ terminie do dtri& 19 marc& 2015 .., do godz. 900. oforty,
kt6re dotrq po tyEl terminie, zostan4 z$r6cone bez rozp&tuenia.

Otw&rcie ofert oraz ich rozpatrze e pod wzgl?deB formaltr)m i merttoryczDym mltqpi w dniu
19 msrcr 2015 r, w pokoju nr 35 Mlejsklego Osrodks Pomocy Rodzinie w Siedlcach.

Proc€dura rozD{trvwtDia ofetti
l. Prezydent Masta powoluje komisjg, w celu przeprow&dzenia postQpov"qnia konkuEowego.
2. W sklad komisji wchodzi trzeoh prz€dstawioieli Prczyde ta onz t'zech przedstawioieli otg,liizacji,

zaproponowa[ych przez RadQ Organizscji Pozarzqdowyoh Miasta Siedloe i Powiatu Siedl€ckiego.

2 ww. ustawy, wob€c orgianu



3, W pracach komisji mog4 uczestniczyd, z glosem doradczym, osoby posiadajqge specjalistyczr4 wiedz4
w dziedzinie obejmuj4cej zaltres zadarh publicznych, kt6rych konl,.urs dotyczy.

4. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniQtych, bez udziolu ofergnt6w.
5. Przy ocenianiu ofert komisja kieruje siq zasadami r6wro6oi, uczoiwej konkurencji, rzetelnojci

i zgodno$oi z zadaniami publiczryari realizowanyrni przez Miasto Siedlce.
6. PostQpowgnie konkursowe sklada sig z dw6ch etap6w: oceny formalaej i oceny merl/torypaej zlozonyoh

ofefl.
7, Oceny formolnej (komplet dokument6w, prawidlowosd sporz4dzerda wniosku, terminowoS6 zlo2enia

oferty, wymagane zalqpadki, podpisy os6b uprawnionych do rq)rezentowania organizacji,
zadeklarowany wklad wlasny, zgodnoS6 oharaktsru zadania z zapisami statutu organizacji itp.) dokonuje
komisja.

8. Oforty sporzqdz{le wadliwie albo niekonrpletne co do wym{grnego z€staEu dokument6w
lub iDformacji, nie zlotone w zamknigtej kopercie b4dt wykraczaj4ce pozr okrejlotre zadanie
zostrnq odrzucone i wylqczorc z dalsz€go posttpormnir.

9. Oferty, kt6re wplynq po termide podanlm w ogloszedu o konkurrie, pozGtatrq bez ro4)rtr.zenir,
10. Nte pEewiduje s& motliwoici poprawianio i uzupelni&nia ofert
11. Komisja zajmuje stanowisko w kwestii podzialu dotaoji na realizacjg zadai, po dokonariu oceny

merytorycanej. Opinie podejmowane s4 na zasadzie glosowania jawnego, zwyklq wiQkszo$ci4 glos6w
w ob€ctro6ci co najmniej czterech czlonk6w komisji. W przapadku r6wnej liczby glos6w decyduje glos
przewodnicz4cego komisji.

12. Komisja przedklada Pre?ydentowi Miaste do akc€ptacji listQ po4,tywnie ooenionych ofert konku$owych
wraz z proponowanymi kwotsmi dotacji.

13. Zadafie mo2e by6 podzielone i zlecong do wykonania kilku podmiotod uprawnionym. W takim
przlpadku planowana kwota dotaoji zostanie podzielooa mi$z,y poszczeg6lne podnioty.

14. Komisja moze zaproponowad elementy projektu, kt6re mogq byd dotowane, lW ie z propozycjq
\rysokoSoi dotaoji,

15. Wysoko66 prztzEnej dotacji ruorr byd uizsza niz wnioskowana w ofercie,
16. W prz$adku, gdy or8anizacja otr4/m&la dotaEjq w wysokosci nizszej niz wnioskowan4 jednostka

realizuj4ca postQpowanie konku$owe dokonuje z oferentem uzgoddef, kt6rych celem
jest dopreayzowatrie warunk6w i za.kresu realizacji zadania.

17. I-qczna suma propotrowanych dotacji trio mote Fzekaczac kwoty pzoznaozolcj do rozdlsponowaaia
w konkursio,

18, Ostetecaym fozstrzygnieciem konkursu bgdzie podjecie przez Rade Miasta Siedlce uchwaly
budiltowej, gwarantujqpej Sroalki fiaansowe Ds rEalizaojp niniejszego zadania.

19. Od rozstrzygniFia w sprswie wybor! oferty i udrieledr dotscjl trle stosuje sie trybu
odwohwczigo.

20. Wtriki otwsrtego konkursu ofert zostan4 podane do wiadomo3ci publicaej poprz€z \rywieszenie
informaoji na tablicy ogloszei w UrzQdzie Miasta Siedloe oraz w Miejskim O6rodku Pomocy Rodzhie,
a tak2e opublikowatre na stronach intemetowych oraz w Biuletynach Infomacji Publicznej Miasta
i MOPR w Siedlcach.

21, Ka2Ay, '* terminie 30 dni od dnia og.loszeda wynik6w konkursrq moie tedad uzasadoienia ryboru
lub odnucenia oferty.

VIII. Krderis ocenv ofert:
Organ zlecajqpy zadanie, podejmuj4c decyzjg w sprawie udzielenia dotacji, kieruje sie nastepujqcymi

krfterianil
1. Dokonuje oceny zgtoszonych mozliwosci realizaaji zadant Vzezpodmioty uprawr orc.
2. Uwzglgduia zadeklarowan4przez podmiot uFawrdoDyjakos6 &ialania i kwalifikaoje osdb, przy udziale

kt6rych podmiot uprawniony ma realizowad zadalie.
3. Dokonuje oceny pEedstawionej we w osku kalkulaoji koszt6w realizacji zadaldq w tym w relaoji

do zakresu Eeczowego zadania,
4. Uwzglgdnia zadeklarowany udzial Srodk6w finaasowych wlasnych i,4ub po2yskanych z innych ir6del

na reslizaojQ zadania omz planowony przoz ofcrenta wklad rzeczowy i osobowy, w ttm Swiadczenia
wolontariuszy oraz plac9 spolecaq czlobk6w.

5. Uwzglgdnia analizg i ooeng realizacji zadaf zleoo[ych podmiotowi uprawnionemu w poprz€dnich lalach,
bior4c pod uwag€ rzetelnoid i terminowosc omz spos6b rozliczenia otrrymanych Da ten cel 3rotlk6w.

6. Uwzglgdnia wysokoid dotaoji, przewidzian4 w bud2ocie uohwalonym przez RadQ Miasta Siedloe
na rg&lizaojQ ww. zadania.



Podmiotv ubi€srirce sle o dotrcie otr muia!
1. VsruDki konkursu ofert o udzielenio dotaoji na realizacjg zadada w okresie od 01,042015 r.

do 31.12.2015 r.
2. Rozporz4dzenie Minishs Pracy i Polityk Spolecaej z doia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty

i mmowogo wzoru umowy dot, raalizacji zadania publicznego oru wzoru spmwozdania z wykonaaia
tago a&aio (Dz, U . z 20 1 I r. Nr 6, poz. 25).

3. ForDrulsz Oswiadcz€oia.
4, Ust&we z dds 24 kwietnia 2003 r. o dzialahosoi potltku publicaego i o wolont riacie (Dz. U. z 2014 r.

poz I I 18 z p66. zrn.).


