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|DZENIE NR OA. 005 0.101.2021
BI]RMISTRZA MIASTA KOI-A

ARX,

z dnia 19 sierpnia 2021 r.
w sprawie ponownego ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadania publicznego
w okresie od 15 wrzeSnia202l r. do 30 listopada 2021 r. w obszarze dzialalnoSd na rzecz os6b

w wieku emerytalnym

o

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. I i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
dzialalnodci po4.tku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.)

oraz uchwaty Nr XXXI/29812020 Rady Miejskiej Kola z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie "Programu

wsp6lpracy Gminy Miejskiej Kolo z organizacjami pozarzqdowymi i innymi podmiotami
prowadz4cymi dzialalno66 po4aku publicznego na rok 202l"zarz4dza sig, co nastgpuje:
$ 1. Oglasza sig otwarty konkurs ofert na realizacjg zadari publicznych z zal<resu dzialalnoSci pozy,tku
publicznego w formie powierzenia realizacji zadaniaw obszarze dzialalnoil na rzecz os6b w wieku
emerytalnym.
$ 2. TreS6 ogloszenia stanowi zal1cznik do niniejszego zarz4dzenia.
$ 3. Wykonanie zarzydzenia powierza sig Zastgpcy Burmistrza Miasta Kola.
$ 4. Zarz4dzenie wchodziw Lrycie z dniem podpisania.
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Burmistrz Miasta Kola oglasza otwarty konkurs ofert
na realizacjg zadania publicznego w formie powierzenia
w okresie od 15 wrzeSnia 2021r. do 30 listopada202l r,
Podstawaprawna: art. 11ust.2, art.13 ust. 1 i ust.2ustawy zdnia24kwietnia2}03 r. o dzialalnodci
poirStku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), uchwala
Nr XXXV298/2020 Rady Miejskiej Kola z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie "Programu wsp6lpracy
Gminy Miejskiej Kolo z organizacjami pozarz4dowymi i innymi podmiotami prowadz4cymi
dzialalnoS6 pozytku publicznego na rok 2021".

I.

Rodzaj zadaniz objgtego konkursem / wysoko5d Srodk6w przeznaczonych na realizacjg
zadanial informacja ilotycz4ca zadafi tego samego rodzaju realizowanych w roku
ogloszenia konkursu i w roku poprzednim

Cel:
poprawa jako$ci i poziomu

ficia

senior6w powyZej 65

roku zamieszkalych

na terenie miasta Kola

poprzez ulatwienie im kontaktu z miejscami w kt6rych zalafr,tiane s4 sprawy istotne dla senior6w

Zakres przedsigwziqcia:
- ulatwienie seniorom bezpoSrednich kontakt6w z urzgdami kt6re maj4 siedzibg na
terenie miasta Kola;
- ulatwienie seniorom bezpoSrednich kontakt6w ze specjalistycznymi plac6wkami
medycznymi (badania, wizyla specjalistyczna), kt6re majE siedzibg
w Kole;
- mozliwoSi odwiedzin przez senior6w miejsc poch6wku os6b bliskich (cmentarz
ul. Poniatowskiego, cmentarz w miejscowoSci LeSnica).
Rodzaj zadania: Dzialalno66

n

rzecz os6b w wieku emerytalnym

Nazwa zadaniaz,,Kolskie taxi dla seniora 65+"

Termin realizacji zadaniaz od 15 wrzeSnia202l r. do 30 listopada 2021 r.
Oczekiwane rentltaty zadania oraz oczekiwane Lrodla danych o osi4gnigtych wskaZnikach:

oczekiwane rezultaty: np. organizacja uslug transportowych dla senior6w (minimum 200 uslug),

oczekiwane Lr6dla danych o osi4gnigtych wskainikach: np. lista os6b, rejestr zgloszert (karta
zgloszenia), materialy informacyj ne o przeds i gwzi gc iach (m. in. plakaty).
Maksymalna wysoko66 przyznanej dotacji w ramach zadania: 10.000,00 zl.

Wysoko$6 Srodk6w publicznych przekazanych przez Gming Miejsk4
w roku 2020 r. - 12.480,00 zl

Kolo na realizacjg

zadah

Wysoko66 Srodk6w publicznych przekazanych przez Gming Miejsk4
w roku 2021 r. - 9.950,00 z+

Kolo na rcalizacjg

zadah

WysokoSd 6rodk6w publicznych przeznaczonych przez Gming Miejsk4
zadania ,rKolskie taxi dla seniora 65+" q7 rdrtr2l2l r. - 10.000100 zl

III.

Kolo na

rcalizacjg

Zasady przyznawunia dotacji

O dotacjg mog4 ubiegai sig podmioty spelniaj4ce wymogi okre5lone w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalno$ci pofiku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.22020 r.,poz. 1057 ze zm.).
2. Oferent sklada kompletne ofeffy zgodnie ze wzorem okre6lonym w Rozporzqdzeniu
Przewodniczqcego Komitetu do spraw Po4rtku Publicznego z dnia 24 paidziemika 2018 r.
w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczqcychrealizacji zadartpublicznych oraz
wzor6w sprawozdaf z wykonania tych zadan.
J. Zadanie zlecane jest w formie powierzenia.
4. Warunkiem zawarcia umowy i realizacji zadariajest posiadanie rachunku bankowego, na kt6ry
przekazane zostan4 Srodki przeznaczone na realizacjg zadania.
1.

IIII.
1.

2.

Terminy i warunki realizacji za,da,nia

Gmina Miejska Kolo powierza realizacjE zadania publicznego w okresie okreSlonym w umowie
w roku 2021, nie wcze$niej jednak niZ od 1 wrzelnia 2021 r. i nie p62niej niz do
30listopada 2021 r.
Zadanie powinno byc zrealizowane zgodnie ze zloilonq ofert4 i podpisan4 umow4, przy
zasto sowani u i pr zestr zeean i u nastgpuj 4cych zasad:
a) dofinansowaniu z dotacji podlegaj4 v,,yl4cznie koszfy okre5lone w ofercie iw zawaftej umowie,
b) realizator zadaniapublicznego powinien stosowad sig do obostrzertw rwi4zkuz COVID-19,
c) rodzajekoszt6w pokrywanych z dotacji:
- Srodki uzyskane z dotacji mog4 byi przeznaczone wyl1cznie na pokrycie koszt6w bezpo$rednio
zwi4zanych z realizacj1 zadania objgtego konkursem, doplszcza sig mo2liwo$6 poniesienia
koszt6w obstugi administracyjnej w wysoko6ci 5oh otrrymanej dotacji, minimalny zakres
bezplatnych uslug obejmuje 200 kurs6w, senior powinien mied mo2liwoS6 skorrystaniaz
o bezplatnej usfugi maksymalnie 2 razy w okresie realizacji zadania,
. przewozl5 dni w tygodniu (od poniedzialku do pi4tku) w godz. 7.00 do 18.00, powroty z
kursu powinny odbywad sig maksymalnie do god2.19.00,
o zgloszeniapotrzeby przejazdl moZe dokona6 zar6wno senior, jak i w jego imieniu czlonek

.
o
.
o

rodziny,
seniorzy mog4 w trakcie realizacji zadania korzysta6 z pomocy pelnoletniego opiekuna,
kt6ry nie ponosi koszt6w rwiqzanych z przejazdem, pod warunkiem przekazania tej
informacj i przy zg\oszeniu uslugi,
realizator zadania (Swiadcz4cy usfugi przewozowe) nie mo2e pobierai Zadnych oplat od
przewozonych os6b oraz ich opiekun6w,
zlecenie wykonania uslug transporlowych powinien otrzymad podmiot posiadaj4cy
wszystkie niezbgdne i aktualne uprawnienia,
realizator zadania w ramach projektu zorganiale akcje informacyjnq dla senior6w dot.
mo2liwo6ci skorzystania z bezplatnych przewoz6w (np. plakaty, informacje na stronie
internetowej).

J.
4.

Adresatami zadania mogq

byi wylqcznie

mieszkaricy Kola powy2ej 65 roku irycia.

Dotacja nie bgdzie udzielana na:
a. zakup grunt6w,
b. dzialalnoi;d gospodarcz4,

c.
d.

bieh4ce koszty funkcjonowania niezwiEzane z realizacjq zadania (np. czynsz, energia

e.

elekryczna, telefon);
pokrycie zobowiqzan powstalych przed datqzawarcia umowy

dzialalnoil polityczn4,

5.

6.
7.

W trakcie realizacji zadania mog4 byd dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu
realizacji zadania. Zmiany wymagaj4zgloszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Gminy
Miejskiej Kolo. Zgloszone zmiany nie mog4 zmienial istoty zadania publicznego. Oferent
zobligowany jest przedstawil zaktualizowany zakres dzia\afil harmonogramu po uzyskaniu
zgody na wprowadzenie ztnian. Zmiany wymagaj4 aneksu do umowy.
Zadanie uznaje sig za zrealizowane jeheli osi4gnigty zostanie poziom 7 5 %o rezultat6w .
W trakcie realizacji zadania mog4 by6 dokonywane przesunigcia w zakresie poszczeg6lnych
pozycji kosZ6w dzialania oraz pomigdzy dzialaniami. Zmiany powyLsze vtymagajq aneksu do

umowy.
8.

9.

10.

Podmioty, kt6re otrrymaj4 dotacjg na realizacjg zadania sq zobligowane zamieszczal
w spos6b crytelny informacjg, i2 realizowany projekt jest finansowany z bud2etu Gminy
Miejskiej Kolo. Informacjawraz z logotypem Gminy Miejskiej Kolo, powinna by6 zawarta
w wydawanych materialach promocyjnych.
Oferent, realizuj1c zadanie publiczne zobowi4zany

jest do stosowania przepis6w prawa,
w szczeg6lno6ci RozporzqdzeniaParlamentu Europejskiego i Rady 20161679 zdnia2T kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b frzycznych w rwiqzku zprzetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95146/WE (og6lne
rozporz1dzenie o ochronie danych, Dz.Urz. UE L I 19 204.05.2016 r.) oruzwydanych na jego
podstawie krajowych przepisach z zal<resu ochrony danych osobowych.
W przypadku planowania zlecania czg1ci zadania innemu podmiotowi oferent powinien
uwzglgdnid tak4 informacjg w skladanej ofercie. Informacjg tg oferent umieszcza w planie
i harmonogramie dzialafi w kolumnie ,,zakres dzialania realizowany przez podmiot niebgd4cy

stron4 umowy".
11. Przy realizacji zadania nie jest wymagana komplementarnoS6.

IV.

Termin skladania ofert.

1.

Oferty naleiry skladai w zamknigtych kopertach w Punkcie Obsfugi Mieszkarica Urzgdu
Miejskiego w Kole ul. Stary Rynek 1 (Ratusz), w terminie do dnia 9 wrze6nia 2021r.
do godz. 15oo lub drog4 pocztow4 (decyduj e data i godzina wplywu oferty do Urzgdu). Oferfy
z\ohone lub dorgczone po terminie nie bgd4 brane pod uwagg w konkursie.
2. Koperta powinna by6 opisana nastgpuj4co: :@_i
gjgl4i_,
zadania obi
orazt@.
"rodzai
J. Wjednej kopercie naleiry zloLry| tylko jedn4 ofertg.
4. Oferta winna byc zloLona na formularzu, o kt6rym mowa w niniejs4rm ogloszeniu.
V.

Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru olertoraz termin ich wyboru.

Oferty zostan4 rozpatrzone w terminie do dnia 14 wrze(nia202l r.
Wraz z ofert1 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 reprezentuj qcych,
b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiot6w skladaj4cych ofertg wsp6ln4 niZ
wynikaj4cy z Krajowego Rejestru S4dowego lub innego wladciwego rejestru dokument
potwierdzaj4cy upowaZnienie do dzialania w imieniu oferenta (-6w),
c) statut podmiotu skladaj4cego ofertg lub inny wla5ciwy akt wewngtrzny,
d) pelnomocnictwa i upowa2nienia do reprezentowania podmiotu, zaci1gania zobowiqzart
finansowych i dokonywania rozliczefi w tym zakresie, je6li dana osoba nie jest wskazana
w dokumencie stanowi4cym o podstawie dzialalno6ci podmiotu,
3. Kopie wymaganych zal4cznik6w, powinny byd potwierdzone za zgodnoSd z oryginalem (kuzda
strona wraz z dat4 potwierdzenia) przez osobg uprawnion4 do reprezentowania podmiotu
wystgpuj4cego o dotacjg (czytelny podpis ipiecz4tka lub imienna pieczqtka). Osobyuprawnione
niedysponuj4ce piecz4tkami imiennymi winny podpisywa6 sig pelnym imieniem
i nazwi ski em z zaznaczeniem p eln ionej funkcj i.
1.

2.

4.
5.

Do konkursu ofert mog4 byd skladane oferty, w kt6rych terminy realizacji zadai sq zgodne
z teminem okre6lonym w ogloszeniu konkursowym.
Burmistrz powoluje komisjg konkursow4,kt6ra dokona otwarcia ofeft, oceny formalnej oraz

6.

Ocena formalna obejmuje nastgpuj4ce elementy:

oceny merylorycznej.

-

7.
8.
9.

terminowoi(, zloilenia oferty,

prawidlowo6i opisu koperty.
zloircnie oferfy przezpodmiot uprawniony,

prawidlowo(6 formularza oferty zgodnie ze wzorem okreSlonym w Rozporz1dzeniu
Przewodniczqcego Komitetu do spraw Pozy,tku Publicznego zdnia24 pa1dziemika 2018 r.
w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotycz1cych realizacji zadart
publicznych orazwzor6w sprawozdaf z wykonania tych zadafi,
kompletno66 wypelnienia wszystkich punkt6w formularza ofefty,
prawidlowodi zlo2onych podpis6w i pieczgci przez osoby upowaznione zgodnie ze statutem
lub innym dokumentem lub rejestrem okreSlaj4cym spos6b skladania oSwiadczeri woli
w imieniu organizacji,

zgodnoSi przedstawionego terminu realizacji zadania

z

terminem

wskazanym

w ogloszeniu,
kompletno$6 wymaganych zalqcznik6w,

prawidlowo56 potwierdzonych

za zgodno6i

zal4cznikow (oryginal dokumentu lub

potwierdzenie zgodno5ci z oryginalem, podpis osoby upowa2nionej).
W razie niespelnienia wymog6w formalnych oferent na wezwanie komisji moleuzupelni6 braki
w ofercie.
Oferty niespelniaj4ce warunk6w formalnych podlegaj4 odrzuceniu.

Nie ma mo2liwo5ciwymiany ofert.
10. Oferty spelniaj4ce wymogi formalne opiniowane bgd1 przez Komisjg Konkursow4 pod
wzglgdem merytorycznym.
11. Przy rozpatrywaniu ofert narealizacjg zadania bgd4 brane pod uwagg nastgpuj4ce kryteria:
a) mo2liwoS6 realizacji zadania publicznego przez oferenta,
b) przedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do
jego zakresu tzeczowego,
c) proponowana jakoS6 wykonania zadania i kwalifikacje os6b przy udziale kt6rych oferent
bg dzie r ealizow aC zadanie pub I iczne,

d)

e)
0

wysoko6i planowanego przez oferenta udziatu Srodk6w finansowych wlasnych lub
Srodk6w pochodz4cych z innych 2r6del na realizacje zadania publicznego (nie bgdzie
oceniane w ramach konkursu ze wzglEdu na powierzenie realizacji zadania),
planowany przez oferenta wklad rzeczory, osobowy, w tym Swiadczenia wolontariuszy
i praca spoleczna czlonk6w,
ocena realizacji zadai publicznych w przypadku oferenta, kt6ry w latach poprzednich
realizowal zlecone zadania publiczne, w tym rzetelno66 i terminowoid oraz spos6b

rozliczenia Srodk6w otrzymanych na realizacje zadan.
12. Wysoko{6 przyznanej dotacji moleby6 niZsza niz wnioskowana w ofercie. W takim przypadku
oferentowi pr4ysluguje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego
zadania oraz przedstawienia akntalizacji oferty.
13. Komisja konkursowa opiniuje oferty i proponuje kwotg dotacji na zadanie.
14. Komisja przedkLada propozycjg do zatwierdzenia Burmistrzowi.
15. OstatecznE decyzjg o przyznaniu i wysoko6ci dotacji podejmuje Burmistrz.
16. O wynikach konkursu Burmistrz informuje poprzez umieszczenie informacji na stronie
internetowej miasta www.kolo.pl, BIP oraz tablicy ogloszef .
17. Konkurs ofert zostaje uniewaZniony jeheli:
a) nie zloiono Zadnej oferty,
b) Zadnaze zloZonych ofert nie spelnia wymog6w zawartych w ogloszeniu.

