
z ARZ 4DZENTE NR OA.005 0. 90.2021
BT]RMISTRZA MIASTA KOI-A

z dnia 16 lipca 2021 r.

w sprawie ogloszeniaotwartego}onkursu ofert na realizacj qzadaniapublicznego
w okresie od l wrze6nia202l r. do 30listopada 2021r.w obszarze dzialalnosd na rzecz os6b

w wieku emerytalnym

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. I i ust. 2 ustawy z dnia 24 kvrietnia 2003 r.o dzialalnoSci pofiku publicznego i o wolontariacie (Dz. IJ. z 2020 r., poz. 1057 ze arr.)
otaz uchwaly Nr XXXV298/2020 Rady Miejskiej Kola z dnia 25 listopada-Z)2} r. w sprawie
"Programu wsp6lpracy Gminy Miejskiej Kolo z organizacjami pozarzqdowymi i innymi podmiotami
prowadzqcymi dzialalno66 pozytku publicznego na rok 2}2l,,zaruqdzasig,co nastgpujl:

$ 1' oglasza sig otwarty konkurs ofert na rc.alizaqg zadari publicznych z zakresu dzialalnosci po@ku
publicznego w fonnie powierzenia realizacjizadinraw obszarze diialalnofu|narzeczos6b w wieku
emerytalnym.

$ 2. Tre66 ogloszenia stanowi zalqcznik do niniejsze go zarz4dzenia.

$ 3. wykonanie zarzqdzenia powierza sig Zastgpcy Burmistrza Miasta Kola.

$ 4. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Krz



Zal4cznik
do Zarzydzenia nr OA.0050.90.2021
Burmistrza Miasta Kola
zdnia l6lipca 2021r.

Burmistrz Miasta Kora ograsza otwarty konkurs ofert
na realizacjg zadania pubricznego w formie powierzenia
w okresie od I wrzesnia 20zr r. do 30 listopa daz02l r,

Podstawa prawna: arr. I I ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o dzialalnoscipoZltku publicznego i o wolontariacie (Dz. u. z zozo r., poz. lo57 ze zm.), uchwalaNr XXXI/29812020 Rady Miejskiej Kola z dnia25 listopada 2020 r.w sprawie ,'programu wsp6lpracyGminy Miejskiej Ko/,2., orgaiizacjamL pozarz4dowymi i innymi poa*iota,ii prowadz4cymidzialalnoil porytku publicznego nu .oli 2021".

r' Rodzaj zadaniaobjgtego konkursem /wysokosd 6rodk6w przezn czonych na realizacjgzadtnia/ informacja dotycz4ca-zad_ari tego samego rodzaju realizowlnych w roku
ogloszenia konkursu i w roku poprzednim

Cel:
- Swiadczenie drobnych uslug dla senior6w powy2ej 65 roku irycia,
os6b samotnych, niepelnosprawnych, chorych, o niskich dochodach,
Kola

ze szcze g6lnym uwzgl gdnieniem
zamieszkalych na terenie miasta

Zakres przedsigwzigcia:
- zapewnienie nieodplatnej pomocy w drobnych domowych naprawach seniorom zarnieszkalyn

na terenie miasta Kola.

Rodzaj zadania: Dzialarnos6 na rzeczos6b w wieku emerytarnym

Nazwa zadania:,,Kolska zlota r4czka dla seniora,,

Termin realizacji zadania: od I wrzesn ia 202r r. do 30 listopada 202r r.

oczekiwane rezultaty zadania oraz oczekiwane Lrodladanych o osi4gnigtych wska2nikach:

oczekiwane rezultaty: np. liczby zgloszonych usterek, liczbaprzeprowad zonychnapraw, liczba os6bw wieku 65+ kt6re skorzystaly z uslug, licibawykonanych ,JE,

oczekiwane Lr6dlz danych o osi4gnigtyclr wlka3nikach: np. lista os6b, rejestr zgloszen (kartazglo szenia), materialy in form acyj n" o p.iei s i gwzi gc iach r*. ir.' pruutvr.

Maksymalna wysoko$i przyznanej dotacji w ramach zadania:20.000,00 zr.

wysokosi srodk6w p^ublicznych przekazanych przez Gming Miejsk4 Kolo na realizacjg zadairw roku 2020 r. - |2.48O,OO zl

wysokos6 srodk6w publicznych pt'zekazanych przez Gming Miejsk4 Kolo na realizacjg zadahw roku 2021 r. - 9.950,00 zl



1.

2.

J.
4.

Wysoko$6 $rodk6w publicznych przeznaczonych przez Gqing Miejsk4 Kolo na realizacjgzadania orKolska z\otr rqczka dra seniora, w rolu 2o)t r.- zo.oooroo zt 
"

III. Zaszdy przyzniwania dotacji

g^{9tacjg mog4 ubiegai sig_podmioty spelniaj4ce wymogi okre(lone w ustawie z dnia24 kwietnia
2003 r. o dzialalno(ci pozytku publicznego i_o wolontariicie (Dz.IJ.22020 r.,poz.lO57 ze zm.).oferent sklada kompletne oferry zgodnie ze *ro... okreslonym w Rorpo.r4ar"niu
Przewodniczqcego Komitetu do spraw Po4rtku Publicznego z dnia i4 paLdziernitu zots ..w sprawie wzor6w of-ert i ramowych wzor6w um6w dotyJqcych realizaiji raaaii puuri cznychorazwzorow sprawozdaf z wykonania tych zadan.
Zadanie zlecane jest w formie powierzenia.
Warunkiem zawarcia u],nowy i realizacji zadaniajest posiadanie rachunku bankowego, na kt6ryprzekazane zostan1 Srodki przeznaczone na realizaljg zidania.

UI. Terminy i warunki realizacji zadania

1' Gmina Miejska Kolo powierza realizacjg zadania publicznego w okresie okregonym w umowiew roku 2021, nie wczeSniej jednak ni2-od 1 wrzeSnia 2021 r. i nie p6Lniej ni2 do 30 listopada
2021 r.

2. Zadanie powinno by(, zrealizowane zgodnie ze zloilon4
zastosowaniu i przestrzeganiu nastgpuj4cych zasad:
a) dofinansowanit z dotacji podiegaj4 wylqcznie koszty

umowie,
b) realizator zadaniapublicznego powinien stosowai sig do obostrzertw nvi4zkuz C9VID-19,c) rodzaje koszt6w pokrywanych z dotacji:
Srodki uzyskane z d.otacji mog4 by6 przeznuczone wyl1cznie na pokrycie koszt6w bezposrednio
ztrti4zanych z realizacj4 zadania objgtego konkursem, minimalny zakres bezplatnych usfugi napraw obejmuje:
- wymianaLar6wek,
- obsadzenie lub rvy_miana wyrwanychgniazdek rub wyrqcznik6w erektrycznych,- wymiana uszczelek w przeciekaj4cyctr kranach,- wymiana pokrgtel baterii, sluchawek, wQiy prysznicowych, przetkanie/udroinienie

odplywu, wymiana wgiyk6w, syfonu, sptuczki, deski sedesowej,- naprawa lub rvymiana zawias6w drzwi, drzwiczek szaf,- montai lub wymiana zamk6w, zas6w, wymiana klamek,- wieszanie obraz6w, luster, p6lek, karnisry, suszarek lazienkorvych.3' Adresatami zadania T9g4. byd wylqcznii mieszkaricy rola powyzej 65 roku ficia zeszczeg6lnym uwzglgdnieniem os6b samotnych, niepelnospru*ry"h, chorych, o niskich
dochodach,

4' Zakres pomocy powinien obejmowa6- drobne naprawy nie wymagaj4ce natychmiastowej
interwencji i specjalistycznej wiedzy lub uprawn^ieh, jak r6wiiez"r[ir*iagJ:4ce za sob4
duLy ch naklad6w fi nansowych,

5' Naprawy wykonywane bqd4 wyl4cznie w lokalu zamieszkanym przez osobg ubiegaj4c4 sig
o pomoc

6' Do dyspozycji senior6w, chc4cych skorzysta6 z usfug ,,Kolskiej zlotej rqczkr dla seniora,,,powinien by6 udostgpniony przezoferenta numer tele6nu, crynny od poniedzialku do pi4tku,co najmniej 4 godziny 
.dzienrie, pod kt6rym bgdzie mohna- zglosi| usterkg, urtaie zakres

niezbgdnych prac i termin wizyty.
7' Osoba Swiadcz4ca usfugi w ramach zadania,,Kolska zlotarqczkadla seniora,, zobowi4zanajest do noszenia identyfikatora i okazyw,ania go osobie, na rzecz kt6rej wykonywane bgd4

domowe naprawy.
8' W ramach projektu moZliwe bEdzie $wiadczenie uslug, kt6rych wartosd nie przekrac za 150 zlw przypadku j ednego z$oszenia (l4cznie z doj azdeml.

ofert4 i podpisan4 umow4, przy

okreSlone w ofercie i w zawartej



9' w sytuacji, glv y wyniku naprawy gojawi4 sig nieprzewidziane dodatkowe usterki osoba{wiadcz4ca uslugi w ramach zidania.,,kolska'rloiu rqiriudla seniora,, zobowi4zana zostaniedo ich niezwlocznego usunigcia, bez pot,y*unla'-Joau,to*y.r, torao* przez seniora,w ramach reklamacji.
l0' Przyjgte zlecenie powinno byc zrealizowane w terminie maksymalnie l0 dni roboczych.
1 1' osoba swiadcz4ca uslugg umawiana jest na konkretnry dzieit i przedzial godzinowy, niedluLszy niL 3 godziny zegarowe.
12' Realizowane bgd4 tylko usterki zgloszone przez telefon i wpisane do kafi zgloszenia przezprzyjmuj4cego.
13' od senior6w nie mog4 byi pobierane.swiadczenia pienig2ne. osoba {wiadcz4ca uslugiw ramach zadania nie moze rownie2 pobierai od senior6w pienigdzy na zakup dodatkowychmaterial6w.
l4' Dodatkowe materiaty (baterie lazienkowe,.karnisze, lampy itp.) seniorzy musza zakupi6 wewlasnyn zakres.ie i posiadai przed' przybyciem osoby swiidczacej uslugi * .u*u.t, zadania.15' w ramach projektu zglaszajqcy ,.t"ir.g senior bidr;e mogl skorzystad z pomocy osobySwiadcz4ce-i uslugg maksymalnie raz w miesi4cu. w wyjaiko*y"i prrypuit ucn mozliwebgdzie skor4rstanie z wigkszej riczbyjazy, o czym zdecyau3l'too.iyrrr".-pi":"1 r.16' w ramach jednej uslugi 

^oz" aye ,apia*iony"rt [iitu usterek o ile nie przekroczy tomaksymalnego.czasu okreslonego w reguiaminie i pienigd4y przeznaczonych na uslugg.l7' wyloniony podmiot zobowiqziny bgjiie.ru+a"ryi ai-.p.u*orauria kofcowe go z realizacjizadania publicznego spis ws4'stkich udzielorygh u.l-,-ig 1ru*ieraj4cy infomacje o ilodciudzielonych uslug, ilo$ci zgloszeri, iloSci ri" rr"iliroiuny?1, uslug).
18. Dotacja nie bgdzie udzielana na:

a. zakupgrunt6w,
b. dzialalnoS(, gospodarcz4,
c. dzialalnoic politycznq,
d' bieaqce koszty funkcjonow ania niezwiqzane z realizacjq zadania (np. czynsz,energia

elektryczna, telefon);
e. pokrycie zo.bow iqzaf powstatych pr zed dat1 zaw arciaumowy

19' w trakcie tealizacJi zadania mog4 byd dokonyrvane ,iiuny w zakresie sposobu iterminurealizac.ii zadania. Zmiany wymagajq'zgroszen u * ro*i" pir".r.; i rryrlrinii-rgody GminyMiejskiej Kolo' Zglosz-one zmiaiy nie moga zmieniit isioty zaaania publicznego. of.erentzobligowany jest przedstawii zaktualizowaiy zakres dziiail hur*ono'g*;;;" uzyskaniu
?gody na wprowadzenie zmian. Zmiany wymagailaneksu do umowy. 

v '
20' zadanie uznaje sig 

.za 
zrealizowane jezLrl oslag"niity ,o.t-i poziom 75 o/o rezultatow.2l' w trakcie realizacii.zadania mog4 tyi oor.on-y*un. p.r".rnig.ia w zakresie poszczeg6lnychpozycji koszt6w dzialania oraz pornigd zy dziaianiami'. zmiiny powyzszewymagaj4 aneksu doumowy.

22' Podmiofy, kt6re otrry^majl dotacjg n.a realizacjE zadania s4 zobligow ane zamieszcza(,w spos6b czytelny informacjg, i2 realizowany piojekt jest finanso *uiy , uuaz"t, GminyMiejskiej Kolo' Informacjawraz z logotypem Gminy tvii";rt i..1 Kolo, powinna byi zawartawwydawanych materialach promocyjnyctr. r -r

23' oferent, realizu.i}c zadanie publiciie.-zobowi4zany jest do stosowania przepis6w prawa,w szczeg6lnosci Rozporz4dzenia Parlamentu 
'nr.op".1.ti"go 

i Rady zoiarcig z dnia 27kwietnia 2016 r' w sprawie ochrony osob fizyczny"t "* zwi4zku z przetwarzaniem danychosobowych i w sprawie swobodnego przeplywu iakich danvch oraz uchylenia dyrektywy95/46lwB (og6lne rozporz4dzenie o ochrori. aury"t,, oi. urr. UE L 16 204.05.2016 r.)oraz wydanych na jego podstawie krajowych'przepr.sach z zakresu ochrony danychosobowych.
24' w przypadku planowania zlecania czgsci zadania innemu podmiotowi oferent powinienuwzglgdnii tak4 inforrnacjg w skladanej. ofercie. 

_Informacjg ig oferent umieszcza w planiei hannonogramie dzialaLi w kolurnnie ,,zakres dzialania realizowany przez podmiot niebgd4cystron4 umowy".
25. Przy realizacji zadanianie jest wymagana komprementarnosi.



1.

IV. Termin skladania ofert.

oferty naleiry skladai .w zarnknigtych kopertach w punkcie obslugi Mieszkaflca UrzgduMiejskiego w Kole ur. Stary Rynek 1 (Ratusz), * t..rini. do dria 13 ,fuiooiu 202rr.do godz' 15oo lub drog4 pocztow4(decyduie data'i goarini*prywu oferty do Urzgdu). ofertyzlo^one lub dorgczone-po tenninie nie bgda brane pJd uwagg ,i, lorkursie.
Koperta powinna by6 

_opisana nastgpuj4co:

#i9,,,
Wjednej kopercie naleLy, rloZ@
oferta winna byd zloLonana formularzu, o kt6rym mowa w niniejszym ogroszeniu.

J.
4.

v' Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraztermin ich wyboru.

1 9ft.tv zostan4rozpatrzonew terminie do dnia 3r sierpnia 202r r.2'. w.raz z ofeftqrearizacji zadaniapubricznego oferent ,irudu,a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru S4d-owego tru oafo*i"dnio wyci4g z ewidencji Iub innedokumenty potwierdzaj4ce status prawny oferenta i umocowanie os6b go reprezentuj4cych,b) w przypadku wyboru innego sposobu r-eprezentacji podmiot6w skladaj4cych ofertg wsp6ln4ni2 wynikaj 4cy z Krajowego R.ejestru S4dowego irt innego wlasciwego rejestru dokument
. potwierdzaiqcy upowaznienie do dziarania w imi"eniu oferenta (-6w),c) statut podmiotu skladai4cego ofertg rub inny *tasciwy aiiwewngrrzny,d) pelnomocnictwa i upowaznienia do. reprezentowania podmi otu, zaci4gania zobowiqzaifinansowych i dokonlrvania rozliczer. *. ryy ,utr".ii ;lsli aunu'orouu'iri" ;est wskazanaw dokumencie stanowi4cym o podstawie dzialarnosci podirioru,3' Kopie wymaganych zalilcznikow, powinny uve pot*i..oror. za zgodno{c z oryginalem (katdastrona wraz z dat4 potwierdzenia) prr., orobg uprawnion4 do reprezentowania podmiotuwystgpuj4cego o dotacj g (czytelny no{nis i pilcz4tka lub irnienn a piecz4tka). osobyuprawnione niedysponuiqce pieczqtkami imienny*i *irry podpisywai .ig'p.-lrjr- imieniemi nazwiskiem zzaznaczeniem pelnionej funkcji. ' J

4' Do konkursu ofert mogQ by6 skladanl oferty, w kt6rych terminy realizacji zadan s'zgodnez terminem okreSlonym w ogloszeniu konkursowym.5' Burmistrz powoluje komisjg konkursow4, kt6ra dokona otwarcia ofeft, oceny formalnej orazoceny merytorycznej.
6. Ocena formalna obejmuje nastgpuj4ce elementy:- terminowoil zloZenia oferty,

- prawidlowoSi opisu koperty.
- zloienie ofeffy przezpodmiot uprawniony,- prawidlowos6 fotmularza ofefty zgodni,e ze wzorem okreslonym w Rozporz4dzeniuPrzewodnic z4cego.Komitetu do ipraw po4rtku publicznego z dnia 24 pa?dziernika 20 1 g r.w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczqcych realizacji zadartpublicznych oraz wzorow sprawozda(r z wykonania tych zadan,- kompletnosi wypelnienia wszystkich punkt6* fo..uiu.ra oferty,- prawidlowosi zloaonych podpis6w i 

. 
pieczgci przez osoby upowaznion e zgodnie zestatutem lub innyrn dokumentem lub rejestrern okreslaj4cym spos6b skladania oswiadczefiwoli w imieniu organizacji,

- zgodnosi przedstawionego terminu ,ealizacji zadania z terrninem wskazanymw ogloszeniu,
- kompletnoSiwymaganych zal4cznik6w,



- prawidlowosd potwierdzonych ,? zgodnosi zal4cznikow (oryginal dokumentu lubpotwierdzen ie. zgodnosc i z ory ginarern, 
-podpis 

orouy'rpo*a2nionei).7' 
Y"il'J""il:j,Tlnienia 

wvmog6w-formalnych oferent'nu'*"r*unie lomisji mote uzupetnic

I -9f"'ty 
niespelniai4ce warunk6w formarnych podregai4 odrzuceniu.9. Nie ma mo2liwo6ci wymiany ofert.

10' oferty spelniaj4ce *y*ogi fonnalne opiniowane bEdE przez Komisjg Konkursow4 podwzglgdern merytorycznym.
17 ' Przy tozpatrywaniu.ofert.na r-ealizacjg zadaniabgd4 brane pod uwagg nastgpuj*ce kry4eria:a) moZliwo.i realizacji zadania public znego prri, otii"iiu,b) przedstawiona kalkulacja kosit6w reatiZaili zadania-publicznego, w tym w odniesieniu dojego zakresu rzeczow ego,

c) proponowana jakosi wykonania zadania i kwalifikacje os6b przy udzialekt6rych oferentbgdzie realizow a(, zadanie publiczne,
d) wysoko66 planowaneg o $rr", oferenta tdzialu srodk6w finansowych wlasnych lubSrodk6w pochodz4cych z innyclt lr.5del na realizacje zadania publicznego (nie bgdzieoceniane w ramach konkursu ze wzglgdu na po*ie.r"iie realizacjT zadania)ie) planowany przez oferenta wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia wolontariuszyi praca spoleczna czlonk6w,
0 ocena realizacji zadai-publicznych w przypadku oferenta, kt6ry w latach poprzednichtealizowal zlecone zadania publiczne,'w- tym .rrt"lnose i teiminow o1t, oraz spos6brozliczenia drodk6w otrzymanych na realizacje zadai.t.

12' wysokosc przyznanej. dotacji m oziaye niLszaniz"wnioskowana w ofercie. w takim przypadkuoferentowi przysluguje prawo ,.go"jo*unia nnniejszenia zakresu rueczowego i finansowegozadaniaorazprzedstawieniaaktualiziciioferty.
13. Komisja konkursowa opiniuje.oferty i proponuje kwotg dotacji nazadanie.
1 4' K om isj a przedkrada propozycj g do zatwieidzeiia Burm irtoo*i.
15' ostatecznE decyzjg o prryrnuniu i wysoko(ci dotacjifoJ"j.r:" Burmistrz.16' o wynikach konkursu Burmistrz informuj" popi", 

-i,-i".r"r"rie 
informacji na stronie

_ _ internetowej miasta www.kolo.pl , Blp oraztaUlicy ogtoszeri.
17. Konkurs ofert zostaje uniewazniony jeleli:

a) nie zloilono Zadnej ofefty,
b) Zadna ze zloLonych ofert nie spelnia wymog6w zawafichw ogroszeniu.


