z ARZ 4DZENIE NR OA.0050. 1 00.202 1
BURMISTRZA MIASTA KOLA
z dnia 19 sierpnia 2021 r.
w sprawie ponownego ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg za'dania publicznego
w okresie od 15 wrzeSnia202l r. do 30 listopada 2021 r. w obszarze dzialalnoSd na rzecz os6b
w wieku emerytalnym

o

Na podstawie ar1. 11 ust. 2, arl. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zn.)

oraz uchwaly Nr XXXI/29812020 Rady Miejskiej Kola zdnia 25 listopada 2020 r. w sprawie "Programu

organizacjami pozarzqdowymi i innymi podmiotami
prowadz4cymi dzialalnoS6 pozytku publicznego na rok 2021"zarzqdza sig, co nastgpuje:

wsp6lpracy Gminy Miejskiej

Kolo z

$ 1. Oglasza sig otwarfy konkurs ofeft na realizacjg zadafi publicznych z zakresu dzialalnoSci po2ytku
publicznego w formie powierzenia realizacji zadania w obszarze dzialalno$i na rzecz os6b w wieku
emerytalnym.
$ 2. Tre56 ogloszenia stanowi zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia.
$ 3. Wykonanie zarz4dzenia powierza sig Zastgpcy Burmistrza Miasta Kola.
$ 4. Zarzydzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Zalqcznik
do Zarzqdzenia nr OA.0050. I 00.2021

Burmistrza Miasta Kola
z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Burmistrz Miasta Kola oglasza otwarty konkurs ofert
na realizacjg zadania publicznego w formie powierzenia
w okresie od 15 wrze5nia 2021r. do 30 listopada 2021 r.
Podstawa prawna: art. 11 ust.2, aft. 13 ust. 1 iust. 2 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci
po4.tku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), uchwala
Nr XXXI/29812020 Rady Miejskiej Kola z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie "Programu wsp6lpracy
Gminy Miejskiej Kolo z organizacjami pozarz4dowymi i innyrni podmiotami prowadz4cymi
dzialalnoid po4rtku publicznego na rok 2021".

L

Rodzaj zadania objgtego konkursem /rvysokoS6 Srodk6w przeznaczonych na realizacjg
zadanialinformacja dotycz1cazadafi tego samego rodzaju realizowanych w roku
ogloszenia konkursu i w roku poprzednim

Cel:
- Swiadczenie drobnych uslug dla senior6w powy2ej 65 roku zycia, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem
os6b samotnych, niepelnosprawnych, chorych, o niskich dochodach, zamieszkalych na terenie miasta

Kola
Zakres przedsiqwzigcia:
- zapewnienie nieodplatnej pomocy w drobnych domowych naprawach seniorom zamieszkalym
na terenie miasta Kola.
Rodzaj zadania: DzialalnoS6 na, rzecz os6b w wieku emerytalnym
Nazwa zadrniaz,Kolska zlota rqczka dla seniori"

Termin realizacji zrdanirz od 15 wrzeSnia202l r. do 30 listopada 2021 r.
Oczekiwane rezultaty zadania oraz oczekiwane 2rodla danych o osi4gnigtych wskaZnikach:
oczekiwane rezultaty: np. liczby zgloszonych usterek, liczba przeprowadzonych napraw, liczba os6b
w wieku 65+ kt6re skorzystaly z usfug, liczba wykonanych uslug,

oczekiwane Lrfidla danych o osi4gnigtych wskainikach: np. lista os6b, rejestr z$oszen (karta
zglo szenia), materi aty informacyj ne o przed s i gwzi gci ach (m. in. plakaty).
Maksymalna wysokoS6 przy znanej dotacj i w ramach zadania: 20.000100 zI.

Wysoko66 Srodk6w publicznych przekazanych przez Gming Miejsk4 Kolo na realizacjE zadah
w roku 2020 r. - 12.480,00 zl

Wysoko$i Srodk6w publicznych przekazanych przez Gming Miejskq Kolo na realizacjg zadah
w roku 2021 r. - 9.950,00 zl

WysokoS6 Srodk6w publicznych przeznaczonych przez Grning Miejsk4
zadania ,rKolska zlota r4czka dla seniora" w roku 2021 r. - 20.000,00 zl

III.
1.
2.

J.
4.

2.

realizacjE

Zasady przyznawania dotacji

O dotacjg mog4 ubiega6 sig podmioty spelniaj4ce wymogi okre6lone w ustawie z dnia24 kwietnia
2003 r. o dzialalnoSci pozy.tku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.22020 r.,poz.1057 ze zm.).

Oferent sklada kompletne oferty zgodnie ze wzorem okreSlonym w Rozporz4dzeniu
Przewodnicz4cego Komitetu do spraw Po4rtku Publicznego z dnia 24 paidziernika 2018 r.

w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotycz4cych realizacji zadafi publicznych oraz
wzor6w sprawozdaf z wykonania tych zadah.
Zadanie zlecane jest w fotmie powierzenia.
Warunkiem zawarcia umowy i realizacji zadaniajest posiadanie rachunku bankowego, na kt6ry
przekazane zostanq (rodki przeztlaczone na realtzacjg zadania.

IIII.
1.

Kolo na

Terminy i warunki realizacji zrdania

Gmina Miejska Kolo powierza realizacjg zadania publicznego w okresie okreSlonym w umowie
w roku 2021, nie wczeSniej jednak ni2 od 1 wrzeSnia 2021 r. i nie p6Zniej ni2 do 30 listopada 2021
r.

Zadanie powinno byd zrealizowane zgodnie ze zloZon4 ofert4

i

podpisanq umow4, przy

zastosowaniu i przestrzeganiu nastgpuj 4cych zasad:
a) dofinansowaniu z dotacji podlegaj4 v"ylqcznie koszty okreSlone w ofercie i w zawartej utnowie,
b) realizator zadania publicznego powinien stosowa6 sig do obostrzehw zwiqzku z COVID-19,
c) rodzaje koszt6w pokrywanych z dotacji:
Srodki uzyskane z dotacji rnog4 byd przeznaczone wylqcznie na pokrycie koszt6w bezpo6rednio
zwi1zanych z realizacj1 zadania objgtego konkursem, minimalny zakres bezplatnych uslug
i napraw obejmuje:

-

3.
4.
5.

wymianaLar6wek,
obsadzenie lub wymiana wyrwanych gniazdek lub wyl4cznik6w elektrycznych,
wymiana uszczelek w przeciekaj4cych kranach,
wymiana pokrgtel baterii, sluchawek, wqzy prysznicowych, przetkanie/udroZnienie
odptywu, *ymiana wgiyk6w, syfonu, spluczki, deski sedesowej,
naprawa lub wymiana zawias6w drzwi, drzwiczek szaf,
montai lub wymiana zamk6w, zas6w, wymiana klamek,
wieszanie obraz6w, luster, p6lek, karniszy, suszarek lazienkowych.
Adresatami zadania mog4 by6 wyl4cznie mieszkaricy Kola powyzej 65 roku ficia ze
szczeg6lnym uwzglgdnieniem os6b samotnych, niepelnosprawnych, chorych, o niskich
dochodach,

Zakres pomocy powinien obejrnowa6 drobne naprawy nie wymagaj4ce natychmiastowej
interwencji i specjalistycznej wiedzy lub uprawnieii, jak r6wniez niepoci4gaj4ce za sob4 duzych
naktad6w finansowych,
Naprawy wykonywane bgd4 wyl4cznie w lokalu zatnieszkanym przez osobg ubiegaj4c4 sig
o pomoc

6.
7.
8.

Do dyspozycji senior6w, chc4cych skorzystad z uslug ,,Kolskiej zlotej rqczki dla seniora",
powinien byi udostgpniony przez oferenta numer telefonu, czynny od poniedzialku do pi4tku,
co najmniej 4 godziny dziennie, pod kt6rym bgdzie rrozna zglosid usterkg, ustali6 zakres
niezbgdnych prac i termin wizyly.
Osoba Swiadcz4ca uslugi w ramach zadania,,Kolska zlotarqczka dla seniora" zobowi4zana jest
do noszenia identyfikatorai okazywania go osobie, flarzecz kt6rej wykonywane bgd4 domowe
naprawy.
W ramach projektu moZliwe bgdzie Swiadczenie uslug, kt6rych warto6d nie przekracza 150 zl
w przypadku jednego zgloszenia (lqcznie z dojazdem).

9.

W sytuacji, gdy w wyniku naprawy pojawi4 sig nieprzewidziane dodatkowe usterki

osoba
zobowiqzana zostanie

Swiadcz4ca uslugi w ramach zadania,,Kolska z*otar1czka dla seniora"
do ich niezwlocznego usunigcia, bez pokrywania dodatkowych koszt6w przez seniora, w
ramach reklamacji.
10. PrzyjEte zlecenie powinno byt zrealizowane w terminie maksyrnalnie 10 dni roboczych.
11. Osoba Swiadcz4ca uslugg umawiana jest na konkretny dziefi i przedzial godzinowy, nie dluZszy
nil3 godziny zegarowe.
12. Realizowane bgd4 tylko usterki zgloszone przeztelefon i wpisane do karty zgloszeniaprzez

przyjmuj4cego.
13.

Od seniorow nie mog4 byd pobierane Swiadczenia pienigzne. Osoba 6wiadcz4ca uslugi
w ramach zadania nie moze r6wniez pobiera6 od senior6w pienigdzy na zakup dodatkowych
material6w.

14. Dodatkowe materiaty (baterie lazienkowe, karnisze, lampy itp.) seniorzy musza zakupi6 we
wlasnym zakresie i posiadai przed przybyciern osoby Swiadcz4cej uslugi w ramach zadania.
15. W ramach projektu zglaszaj4cy usterkg senior bEdzie rn6gl skorzystal z pomocy osoby
Swiadcz4cej uslugg maksymalni e razw miesi4cu. W wyj4tkowych przypadkach mozliwe bgdzie
skorzystanie z wigkszej liczby razy, o czym zdecyduje koordynator projektu.
16. W ramach jednej uslugi mo2e by6 naprawionych kilka usterek o ile nie przeWoczy to
maksymalnego czasu okre(lonego w regulaminie i pienigdzy przeznaczonych na uslugg.
17. Wyloniony podmiot zobowi4zany bgdzie zalyczy( do sprawozdania koflcowego z realizacji
zadania publicznego spis wszystkich udzielonych uslug (zawieraj4cy informacje o ilo5ci
udzielonych uslug, iloSci zgloszefi, iloSci nie zrealizowanych uslug).
18. Dotacja nie bgdzie udzielana na:
a. zakup grunt6w,

b.
c.
d.

dzialalnoil gospodarcz4,

dzialalnoS6polityczn4,
bielqce koszty funkcjonowania niezwiqzane z realizacjq zadania (np. czynsz, energia
elektryczna, telefon);
e, pokrycie zobowiqzah powstalych przed datqzawarcia umowy
19. W trakcie realizacji zadania mog4 byi dokonywane nniany w zakresie sposobu i terminu
realizacji zadania. Zmiany wymagaj4 zgloszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Gminy
Miejskiej Kolo. Zgloszone zmiany nie mog4 zmieniad istoty zadania publicznego. Oferent
zobligowany jest przedstawid zaktualizowany zakres dzialahl harmonogramu po uzyskaniu
zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany wymagaj4 aneksu do umowy.
20. Zadanie uznaje siq za zrealizowane jeleli osi4gnigty zostanie poziom 75 %o rezultatow.
21. W trakcie realizacji zadania mog4 by6 dokonywane przesunigcia w zakresie poszczeg6lnych
pozycji koszt6w dzialania oraz pomigdzy dzialantami. Zmiany powyZsze wymagaj4 aneksu do
umowy.

22. Podmiory, kt6re otrzymajq dotacjg na realizacjq zadania s4 zobligowane zamieszczad
w spos6b czytelny informacjg, i2 realizowany projekt jest finansowany z bud2etu Gminy
Miejskiej Kolo. Informacjawraz z logotypern Gminy Miejskiej Kolo, powinna by6 zawarta w
wydawanych materialach promocyjnych.
23. Oferent, realizuj4c zadanie publiczne zobowiqzany jest do stosowania przepis6w prawa,
w szczeg6lnoSci Rozporz1dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 20161679 zdnia2T kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku zprzetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWF, (o96lne
rozporz4dzenie o ochronie danych, Dz.Urz. UE L 119 204.05.2016 r.) orazwydanych na jego
podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych.
24. W przypadku planowania zlecania czgSci zadania innemu podrniotowi oferent powinien
uwzglgdni6 tak4 informacjg w skladanej ofercie. Inforrnacjg tg oferent umieszcza w planie
i harmonogramie dzialaf w kolumnie ,,zakres dzialania realizowany przezpodmiot niebgd4cy
stron4 umowy".
25. Przy realizacji zadania nie jest wymagana komplementarnoS6.

IV.

Termin skladania ofert.

L Oferty nale|y skladad w zamknigtych kopertach w Punkcie Obslugi Mieszkarica Urzgdu
Miejskiego w Kole ul. Stary Rynek 1 (Ratusz), w terminie do dnia 9 wrzeSnia 2021r.
do godz. 15oo lub drog4 pocztow4 (decyduje data i godzina wplywu ofefty do Urzgdu). Ofefy

,

zlo2one lub dorgczone po terminie nie bgd4 brane pod uwagg w konkursie.

Koperta powinna by6 opisana

gjqlgie', rr
J.
4.

nastgpuj4co:

iilgsg
oraz),n zv,taz dania".,

nale\ zlotyd tylko jedn4 ofertg.
Oferta winna byd zloilona na formularzu, o kt6rym mowa w niniejszyrn ogloszeniu.
W jednej kopercie

v.

Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert orrz termin ich wyboru.

1. Oferty zostan4 rozpatrzone w terminie do dnia 14 wrze(;nia202l r.
2. Wraz z ofert4 realizacji zadania publicznego oferent sklada:
a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru S4dowego lub odpowiednio wyci4g z ewidencji lub inne
dokumenty potwierdzaj4ce status prawny oferenta i umocowanie os6b go reprezentuj4cych,

w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiot6w skladaj4cych ofertg wsp6ln4ni?
wynikaj4cy z Krajowego Rejestru S4dowego lub innego wla6ciwego rejestru dokument
potwierdzaj4cy upowaZnienie do dzialania w irnieniu oferenta (-6w),
c) statut podmiotu skladaj4cego ofertg lub inny wlaSciwy akt wewngtrzny,
d) pelnomocnictwa i upowaznienia do reprezentowania podrniotu, zact4galia zobowi4zah
finansowych i dokonywania rozliczeri w tym zakresie, jeSli dana osoba nie jest wskazana
w dokumencie stanowi4cym o podstawie dzialalnoSci podmiotu,
J. Kopie wymaganych zal4cznik6w, powinny by6 potwierdzone za zgodno(l z oryginaletn (ka2da
strona wtaz z dat4 potwierdzenia) przez osobg uprawnion4 do reprezentowania podmiotu
wystgpuj4cego o dotacjg (czytelny podpis i pieczqtka lub imienna piecz4tka). Osoby uprawnione
niedysponuj4ce piecz4tkami irniennyrni winny podpisywai sig pelnyrn imieniem
i nazwiskiem z zaznaczeniem pelnionej funkcji.
4. Do konkursu ofeft mog4 byi skladane oferty, w kt6rych terminy realizacji zadah sq zgodne
z terminem okreSlonym w ogloszeniu konkursowym.
5. Burmistrz powoluje komisjg konkursow4, kt6ra dokona otwarcia ofeft, oceny formalnej oraz
oceny merytorycznej.
6. Ocena formalna obej rnuj e nastgpuj4ce elementy:
- terminowo66 zloLenia oferty,
- prawidlowo56 opisu koperty.
- z\oLenie oferty przez podmiot uprawniony,
b)

-

-

prawidlowo(d formularza ofefiy zgodnie ze wzorem okreSlonym w Rozporz4dzeniu
Przewodnicz4cego Komitetu do spraw Po2ytku Publicznego zdnia24 paLdziernika 2018 r.
w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotycz4cych realizacji zadah
publicznych orazwzorow sprawozdaf z wykonania tych zadafi,
kompletno6i wypelnienia wszystkich punkt6w fonnularza ofefty,
prawidlowo6i zlolonych podpis6w i pieczgci przez osoby upowaznione zgodnie ze statutem
lub innym dokumentem lub rejestrem okre6laj4cym spos6b skladania oSwiadczeri woli w
imieniu organizacji,

zgodno5d przedstawionego terminu realizacji zadania
w ogloszeniu,
kompletnoS6wymaganych zalqcznik6w,

z

terminem wskazanym

-

7.
8.
9.

prawidlowosd potwierdzonych za zgodnoSd zalqcznikow (oryginal dokumentu lub
potwierdzenie zgodno$ci z otyginalem, podpis osoby upowaznionej).
W razie niespelnienia wyrnog6w formalnych oferent na wezwanie komisji moze uzupelni6 braki
w ofercie.

Oferty niespelniaj4ce warunk6w formalnych podlegaj4 odrzuceniu.
Nie ma rnoZliwo6ci wymiany ofert.
10. Oferty spelniaj4ce wymogi fonnalne opiniowane bgd1 przez Komisjg Konkursow4 pod
wzglgdem mery4orycznym.
11

. Przy rozpatrywaniu ofert na realizacjE zadania bgd4 brane pod uwagg nastgpuj4ce kryteria:

a) mozliwo66 realizacji zadania publicznego przez oferenta,
b) przedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do

jego zakresu rzeazow ego,
proponowana jako56 wykonania zadania i kwalifikacje os6b przy udziale kt6rych oferent
bgdzie realizow ad zadanie publiczne,
d) wysokoSi planowanego przez oferenta udzialu Srodk6w finansowych wlasnych lub
Srodk6w pochodz4cych z innych 2r6del na realizacje zadania publicznego (nie bgdzie
oceniane w ramach konkursu ze wzglgdu na powierzenie reahzacji zadania),
e) planowany przez oferenta wklad rzeczowy) osobowy, w tyn Swiadczenia wolontariuszy
i praca spoleczna czlonk6w,
realizacji zadari publicznych w przypadku oferenta, kt6ry w latach poprzednich
ocena
0
realizowal zlecone zadania publiczne, w tym rzetelnoSi i tenninowoil oraz spos6b
rozliczenia Srodk6w otrzymanych na realizacj e zadah.
Wysokoid przyznanej dotacji moircbyt nizsza niz wnioskowana w ofercie. W takim przypadku
oferentowi przysluguje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego
zadania or az pr ze dstaw i en i a aktu a li za cj i o ferly.
Komisja konkursowa opiniuje oferly i proponuje kwotg dotacji nazadanie.
Komisja przedklada propozycjg do zatwierdzenia Burmistrzowi.
Ostatecznq decyzjE o przyznaniu i wysokoSci dotacji podejmuje Burmistrz.
O wynikach konkursu Burmistrz informuje poprzez umieszczenie informacji na stronie
internetowej miasta www.kolo.pl, BIP or az tab licy ogloszeri.
Konkurs ofert zostaje uniewazniony jeieli:

c)

12.

13.
14.
15.
16.
17.

a)
b)

nie zloiono ladnejofeffy,
Zadna ze zloilonych ofert nie spelnia wymog6w zawartych w ogloszeniu.

