
ZARZĄDZENIE NR 6/2021
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach 

z dnia 28 lipca 2021 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu 
pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie Dziennego Domu Seniora dla uczestników 
projektu pn. „Aktywny Senior - Dzienny Dom Seniora w Gorlicach” w ramach RPO 
Województwa Małopolskiego 2014-2020"
Działając na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 25 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej (Dz.U. 2020 poz. 1876 ze zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1057), Zarządzenia Nr 129/2021 
Burmistrza Miasta Gorlice w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: :Aktywny Senior-prowadzenie 
Dziennego Domu Seniora w Gorlicach”., zarządzam co następuje:

§1
1. Ustala się treść ogłoszenia o konkursie w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Realizacja zadań publicznych, o których mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie umowy podpisanej 

pomiędzy Kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach, a Wykonawcą 

i będzie mieć formę wsparcia zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.

3. Zarządzenie wraz z załącznikami publikuje się poprzez ich zamieszczenie:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gorlice oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gorlicach;

b) na stronie internetowej Miasta Gorlice oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Gorlicach;

c) na tablicach ogłoszeń Miasta Gorlice oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Gorlicach.

§2.

Na realizację zadań, o których mowa w § 1 ust. 1, przeznacza się w 2021 roku środki finansowe 

w łącznej kwocie 1.045.000,00 zł (słownie zł: jeden milion czterdzieści pięć tysięcy zł).

§3.

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Panu Andrzejowi Przybyłowiczowi - kierownikowi 

MOPS.

§4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia nr 6/2021 

Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gorlicach 

z dnia 28 lipca 2021 r.

OGŁOSZENIE
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach ogłasza otwarty konkurs 

ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: 
„Prowadzenie Dziennego Domu Seniora dla uczestników projektu pn. „Aktywny Senior - Dzienny 

Dom Seniora w Gorlicach” w ramach
RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020"

§1 
Podstawa prawna / inne dokumenty obowiązujące

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 713);
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst 

jednolity Dz.U. 2020 poz. 1409);
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst 

jednolity Dz.U. 2020 poz. 1057);
4. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 

2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań 
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r. poz. 2057);

5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 305);
6. Regulamin konkursu nr RPMP.09.02.03-IP.01-12-017/19;
7. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 
2020.

§2
Przedmiot zadania

Przedmiotem konkursu jest powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy 
społecznej, pod nazwą: „Prowadzenie Dziennego Domu Seniora dla uczestników projektu pn. 
„Aktywny Senior - Dzienny Dom Seniora w Gorlicach” w ramach RPO Województwa Małopolskiego 
2014-2020.”

§3
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

1. W ramach niniejszego konkursu przeznacza się na realizację zadania środki publiczne 
w wysokości 1.045.000,00 zł (słownie zł: jeden milion czterdzieści pięć tysięcy zł),

2. Kwota przeznaczona na konkurs jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
2014-2020 w ramach projektu „Aktywny Senior - Dzienny Dom Seniora w Gorlicach”, zwanym 
dalej projektem „Aktywny Senior”.
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§4
Zasady przyznawania środków publicznych

1. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach dokona wyboru oferty i powierzy 
realizację zadania w drodze pisemnej umowy. Wzór umowy stanowi załącznik do 
rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 
2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań 
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r. poz.2057)

2, Dotacja na realizację zadania zostanie przyznana Wykonawcy na warunkach określonych 
w umowie.

§5
Uczestnicy konkursu

1. Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1057).

2. Prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem.

§6 
Termin i warunki realizacji zadania

1. Termin realizacji zadania objętego konkursem ustala się od dnia podpisania umowy do 
31.12.2022 r.

2. Podmiot ubiegający się o realizacje zadania publicznego zobowiązany jest:
1) dysponować kadrą posiadającą udokumentowane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe 

niezbędne do realizacji działań podejmowanych w ramach zadania. W punkcie IV ust. 2 
oferty „Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do 
realizacji zadania” należy podać zakres obowiązków dla poszczególnych osób realizujących 
działania objęte konkursem oraz wskazać ich minimalne kwalifikacje i doświadczenie 
zawodowe. Placówką ma kierować osoba posiadająca uprawnienia zgodnie z art. 122 ust. 1 
ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.)

2) posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania objętego konkursem,
3) spełnić wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu,
4) prowadzić wyodrębnioną dokumentację finansowo - księgową (wyodrębniony kod księgowy 

lub wyodrębnioną ewidencję wydatków zadania publicznego) w sposób przejrzysty tak, aby 
możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji księgowych przeprowadzonych dla 
wszystkich wydatków w ramach projektu oraz posiadać wyodrębniony rachunek bankowy dla 
potrzeb realizacji zadania.

5) złożyć sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w terminie 30 dni od 
daty zakończenia realizacji zadania publicznego,

6) składać sprawozdania częściowe z wykonania zadania publicznego według wzoru 
stanowiącego załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku 
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów 
umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych 
zadań (Dz. U. 2018 r. poz. 2057),

7) pokrywać z przyznanej dotacji tylko i wyłącznie wydatki ujęte w kalkulacji, które dotyczyć 
mogą wyłącznie kosztów związanych z realizowanym zadaniem publicznym,

8) prowadzić niezbędną dokumentację z realizacji powierzonego zadania w szczególności listy 
obecności, ewidencję osób uczestniczących w formie wsparcia, dzienniki zajęć.

9) realizować zadania zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 r. oraz regulaminem 
konkursu nr RPMP.09.02.03-IP.01-12-017/19;
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§7
Zakres rzeczowy zadania

1. Uczestnikami projektu konkursowego pn. „Aktywny Senior”, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, będą mieszkańcy Powiatu Gorlickiego (w 
rozumieniu Kodeksu Cywilnego), w tym min 50% z terenu miasta Gorlice, w wieku 60+, którzy 
ze względu na swoją niesamodzielność wymagają opieki, wsparcia i aktywizacji społecznej w 
celu poprawy sprawności psycho - fizycznej oraz ograniczenia skutków zagrożenia 
wykluczeniem społecznym wynikających z istniejących ograniczeń związanych z wiekiem i / lub 
niepełnosprawnością. W projekcie zakłada się także objęcie wsparciem opiekunów 
nieformalnych osób uczestniczących w Dziennym Domu Seniora.

2. W ramach realizacji zadania publicznego przewiduje się następujące działania:
1) Za rekrutację do udziału w DDP odpowiadać będzie wyłoniony podmiot, który otrzyma 

szczegółowe kryteria naboru po podpisaniu umowy. W rekrutację uczestników musi 
zostać zaangażowany pracownik socjalny (lub specjalista pracy z rodziną) oraz 
psycholog, którzy przeprowadzą diagnozę kandydatów w kontekście sytuacji materialnej, 
bytowej, zdrowotnej i rodzinnej. Z przeprowadzonej diagnozy ma zostać sporządzony 
raport.

2) W ramach działań informacyjno - promocyjnych wyłoniony Wykonawca ma przygotować 
min: ulotki / plakaty informacyjne dystrybuowane co najmniej na słupach ogłoszeniowych 
na ternie miasta Gorlice, w przychodniach POZ oraz szpitalu, w ośrodkach pomocy 
społecznej z terenu powiatu gorlickiego oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gorlicach. Ponadto, zamieścić w lokalnej prasie min 1 ogłoszenie o prowadzonej 
rekrutacji oraz przekazać stosowne informacje do innych organizacji z terenu powiatu, 
które działają na rzecz seniorów.

3) Wyłoniony Wykonawca zobowiązany będzie do przyjęcia statutu i regulaminu 
organizacyjnego DDP.

4) Działania w ramach DDP mają być prowadzone zgodnie z „Rekomendacjami do 
prowadzenia placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób starszych na 
terenie Małopolski”,

5) Dla każdego uczestnika placówki ma zostać sporządzony Indywidualny Plan Działania 
(IPD), w którym zostaną określone potrzeby i możliwości psycho-fizyczne osoby oraz 
wyznaczone zostaną kierunki i metody pracy w podziale na działania krótko - i 
długookresowe, przy czym nie może nastąpić powielenie wsparcia, które Uczestnik 
otrzymał lub otrzymuje w ramach działań towarzyszących w Programie Operacyjnym 
Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) 2014 - 2020 (jeśli dotyczy). IPD musi podlegać ocenie i 
ew. modyfikacji nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

6) Dom pracuje, co do zasady, we wszystkie dni robocze w okresie realizacji umowy, w 
wymiarze min 8 godz./ dzień,

7) Wykonawca zapewnia dostosowany transport dla Uczestników, którzy nie mają 
możliwości samodzielnego dotarcia z i do miejsca zamieszkania (przywóz/ odwóz),

8) Uczestnikom mają być zapewnione min 2 posiłki dziennie, w tym min 1 ciepły, 
zbilansowane do potrzeb Uczestników i uwzględniające stosowane diety i nietolerancje 
pokarmowe. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych zezwoleń w celu 
korzystania z kuchni w DDS. Dopuszcza się zapewnienie usług cateringowych dla 
Uczestników przez podmiot trzeci wyłoniony przez Wykonawcę w trybie zapewniającym 
konkurencyjność, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Pomieszczenia kuchenne są 
wyposażone w niezbędne sprzęty i urządzenia.

9) zapewnienie Uczestnikom usług opiekuńczo - pielęgnacyjnych przez wykwalifikowany 
personel,

10) realizacja zajęć indywidualnych i grupowych: usprawniających, aktywizacyjnych i 
integracyjnych zgodnie z IPD ustalonym w stosunku do każdej osoby, w tym:

a) logopedyczne,
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b) psychologiczne,
c) konsultacje z dietetykiem,
d) fizjoterapeutyczne,
e) terapeutyczne, np.: arteterapia, muzykoterapia, biblioterapia, terapia kulinarna, 

ćwiczenia pamięciowe i podnoszące jakość komunikacji, informatyczne, ruchowe,
f) wycieczki / wyjazdy / wyjścia (min 4 w trakcie trwania umowy) - dostosowane do 

potrzeb i możliwości Uczestników,
g) zapewnienie usług wspierających (działania informacyjne, edukacyjne, 

poradnictwo) dla Uczestników i ich opiekunów nieformalnych / rodzin (łącznie min 
15 osób) mających na celu współpracę w rozwiązywaniu problemów osób 
korzystających z DDP,

11) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej 
przeprowadzenie działań wspierających. Wzór dokumentacji zostanie uzgodniony 
między Wykonawcą a Zlecającym,

12) wszystkie prowadzone zajęcia i działania mają uwzględniać dostępność dla osób 
z niepełnosprawnościami, tak aby zapewnić szeroki udział w DDP,

13) Wykonawca zapewni do obsługi Domu wykwalifikowaną kadrę specjalistów (dopuszcza 
się zatrudnienie zarówno w formie umów o pracę i umów cywilno-prawnych) obejmującą 
co najmniej:

a) 3 terapeutów, w tym min 2 terapeutów zajęciowych,
b) opiekuna medycznego / opiekuna osoby starszej / pielęgniarkę / pielęgniarza,
c) psychologa,
d) pracownika socjalnego,
e) fizjoterapeutę / rehabilitanta,
f) logopedę,
g) dietetyka,
h) Wykonawca zapewni również personel obsługowy, w tym: osoby do sprzątania, 

podawania posiłków, konserwatora itd.
3. Realizacja zadania musi być zgodna z regulaminem konkursu RPMP.09.02.03-IP.01-12-017/19;

oraz towarzyszącymi mu załącznikami, w tym szczególnie z dokumentem Załącznik nr 10 do 
Regulaminu konkursu nr RPMP.09.02.03-IP.01-12-017/19 „Katalog maksymalnych
dopuszczalnych cen rynkowych i standardów dotyczących Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego opracowany dla projektów realizowanych w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego”.

4. Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, 
dopuszcza się realizację części zadań w formule online w sytuacji, gdy Wojewoda wyda decyzję 
nakazującą zaprzestania działalności stacjonarnej w placówce. W takim przypadku Wykonawca 
zobowiązany będzie do przedstawienia propozycji sposobu realizacji i dokumentacji zadań w 
formule zdalnej, która będzie wymagała pisemnej akceptacji ze strony Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gorlicach.

5. Nie dopuszcza się pobierania opłat od adresatów zadania.
6. Wykonawca realizując zadanie publiczne zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa 

w tym zobowiązany będzie do wydania osobom/podmiotom realizującym działania objęte 
konkursem upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

7. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego informowania o wszystkich zdarzeniach 
mogących mieć wpływ na wykonanie umowy oraz udzielania bieżących informacji oraz 
przygotowywania niezbędnej dokumentacji dla Zlecającego w terminie przez niego wskazanym, 
w celu prowadzenia działań sprawozdawczych z realizacji projektu, w tym w zakresie bazy 
danych Uczestników oraz personelu projektu na potrzeby Zlecającego oraz innych Instytucji i 
podmiotów kontrolujących realizację projektu.

8. Wykonawca, w zakresie ponoszenia wydatków w ramach zadania, zobowiązany jest do 
przestrzegania „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020”.
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9. Wykonawca zobowiązuje się do informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zgodnie z treścią Wytycznych Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki 
spójności na lata 2014-2020. Informacja na temat finansowania wraz z logotypami powinna 
znaleźć się przede wszystkim na wszystkich dokumentach dotyczących realizowania zadania 
publicznego potwierdzających rodzaj, charakter i zakres wsparcia oraz we wszystkich 
materiałach, publikacjach, informacjach dotyczących realizowanego zadania publicznego.

10. Wzory dokumentów niezbędne do rozliczenia zadania publicznego zostaną przekazane 
Wykonawcy po podpisaniu umowy.

11 Kontroli podlegają wszystkie dokumenty merytoryczne i finansowe, niezbędne do oceny 
zasadności wykorzystania środków publicznych i realizowania zadania zgodnie z umową.

12. Finansowanie:
1) na realizację zadania przeznacza się środki w łącznej wysokości 1.045.000 zł.
2) (słownie zł.: jeden milion czterdzieści pięć tysięcy), w tym:

a) w roku 2021 - 345.000 zł., z czego:
b) na działania merytoryczne - 300.000 zł.,
c) na koszty pośrednie (działania administracyjno - promocyjno - zarządcze) - 45.000 

zł
3) w roku 2022 - 700.000 zł., z czego:

a) na działania merytoryczne - 610.000 zł.,
b) na koszty pośrednie (działania administracyjno - promocyjno - zarządcze) - 90.000 

zł
13. Wykonawca zobowiązany jest do cyklicznego rozliczenia otrzymanych transz dofinansowania, 

przy czym:
1) za rok 2021 - jedno sprawozdanie - do dnia 10 stycznia 2022 r.,
2) za rok 2022 - dwa sprawozdania: pierwsze - do 10 lipca 2022, drugie - do 30 stycznia 

2023 r„
3) Dopuszcza się zobowiązanie Wykonawcy do złożenia dodatkowych, innych niż 

wskazane powyżej rozliczeń, sprawozdań, które wynikną z nieprzewidzianych 
okoliczności a będą niezbędne w celu prawidłowego rozliczenia przekazanych dotacji.

14. Oryginały faktur, rachunków oraz innych dokumentów finansowych lub księgowych 
potwierdzających prawidłowe wydatkowanie środków publicznych powinny zawierać opis 
o następującej treści: Wydatek poniesiony w ramach projektu "Aktywny Senior - Dzienny Dom 
Seniora w Gorlicach" nr RPMP.09.02.03-12-0488/19 współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
2014-2020

15. Każdy wydatek ze środków publicznych winien być dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i 
efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

16. Wykonawcy, których oferty zostaną wybrane, zobowiązani są do udostępnienia informacji na 
zasadach i w trybie określonym w art. 4a, 4b, 4c ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.

17. Wszelkie koszty związane z realizacją zadania publicznego muszą zostać poniesione 
(zapłacone) najpóźniej do dnia 31.12.2022r.

18. Środki publiczne przyznane w ramach konkursu nie mogą obejmować kosztów realizacji zadania 
poniesionych przed ich przyznaniem i zawarciem umowy na realizację zadania publicznego.

19. Środki publiczne muszą być wydatkowane zgodnie z kosztorysem wskazanym w treści oferty.
20. Wykonawca ubiegający się o realizację zadania publicznego zobowiązany jest uwzględnić 

realizację wszystkich zadań objętych konkursem.
21. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach zastrzega sobie prawo do:

a) odstąpienia od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, bez podania przyczyny;
b) dofinansowania jednej oferty lub niedofinansowania żadnej z ofert.

26. Nadzór nad realizacją zadania publicznego, o którym mowa w §2 niniejszego ogłoszenia 
powierza się kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach.
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27. W związku z C0VID-19 wymaga się:
a) aby Wykonawca kontrolował temperaturę ciała prowadzących zajęcia i uczestników. W 

przypadku gdy będzie wynosiła powyżej 37 st. C i/lub będą wyraźne oznaki przeziębienia 
(katar, kaszel, gorączka, bóle mięśni, bóle gardła, wysypka, brak węchu, brak smaku, ból 
głowy itd.) osoba taka nie zostaje dopuszczona do zajęć/ nie może takich zajęć prowadzić.

b) W sytuacji pojawienia się potwierdzonego zakażenia COVID-19 lub objęcia kwarantanną 
uczestnika lub prowadzącego zajęcia, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 
zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego i Koordynatora projektu.

§8
Ogólne zasady kwalifikowalności kosztów

1. Koszty zostaną uznane za kwalifikowalne, pod warunkiem, że nie są finansowane z innych 
źródeł, gdy:
a) związane są z realizowanym zadaniem i są niezbędne do jego realizacji,
b) są zgodne z zatwierdzonym kosztorysem,
c) są racjonalne i efektywne oraz spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami (relacja 

nakład/rezultat),
d) odzwierciedlają koszty rzeczywiste, są skalkulowane proporcjonalnie dla zadania objętego 

finansowaniem,
e) zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania objętego konkursem,
f) poparte są właściwymi dowodami księgowymi (faktury, umowy oraz rachunki do umów) oraz 

zostały prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej (Wykonawca zobowiązany jest 
do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych 
otrzymanych na realizację zadania zgodnie z ustawą o rachunkowości, w sposób 
umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych).

2. Wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu są kwalifikowane o ile są zgodne z wytycznymi 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności.

3. Wydatki związane z zaangażowaniem osób, o których mowa ust. 2, wykonujących poszczególne 
działania w ramach zadania publicznego są kwalifikowane, o ile:
1) obciążenie z tego wynikające nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji 

wszystkich zadań powierzonych danej osobie,
2) łączne zaangażowanie tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych 

z Funduszy Strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków 
własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie,

3) wykonanie zadań przez te osoby jest potwierdzone sporządzonym przez nią protokołem 
wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbą oraz ewidencją godzin w danym miesiącu 
kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie, z wyłączeniem przypadku, 
gdy osoba ta wykonuje zadania na podstawie stosunku pracy, a dokumenty związane z jej 
zaangażowaniem wyraźnie wskazują na jej godziny pracy oraz z wyłączeniem przypadków, 
gdy osoba ta wykonuje zadania na podstawie umowy o dzieło.

4. W przypadku, gdy po zakończeniu realizacji zadania publicznego okaże się, że wartość 
poniesionych kosztów jest niższa niż kwota zadeklarowana w ofercie, Wykonawca ma 
obowiązek dokonania zwrotu niewykorzystanych środków publicznych zgodnie z art. 251 i 252 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§9
Warunki składania ofert

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania publicznego.
2. Oferta musi spełniać wymagania określone w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Wzór oferty winien być zgodny z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego
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Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert 
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań 
z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r. poz. 2057).

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń 
woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób 
reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku braku którejkolwiek z pieczątek 
imiennych wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa Oferenta. Wszystkie 
kopie składanych dokumentów winny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 
osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Oferenta.

5. Oferta winna być złożona w formie papierowej - w jednym egzemplarzu, w oryginale, w sposób 
umożliwiający dopięcie jej jako załącznika do umowy wraz z następującymi załącznikami:

a. w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym - kopię 
aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument 
potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym 
i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;

b. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę niż 
wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument 
potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów);

c. kopię umowy lub statutu spółki - w przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego, 
o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie;

d. oświadczenie oferenta stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
e. inne załączniki mogące mieć znaczenie przy ocenie merytorycznej oferty np. listy 

intencyjne, rekomendacje dotyczące dotychczasowego doświadczenia szczególnie 
w zakresie objętym konkursem.

6. Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia więcej niż jednej 
oferty wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

7. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
8. W przypadku złożenia oferty wspólnej, wszyscy oferenci muszą spełniać wymogi, wskazane 

w niniejszym ogłoszeniu.
9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: "Oferta na 

konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie Dziennego Domu 
Seniora dla uczestników projektu Aktywny Senior - Dzienny Dom Seniora w Gorlicach” w ramach 
RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020" wraz z podaniem nazwy i adresu oferenta.

§10
Wymogi formalne

1. Złożenie jednej oferty w terminie i miejscu określonym w § 11.
2. Złożenie oferty przez uprawniony podmiot, wskazany w ogłoszeniu.
3. Wypełnienie wszystkich pól i rubryk w ofercie.
4. Złożenie oferty na obowiązującym wzorze, podpisanej przez osobę lub osoby upoważnione do 

składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem 
określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku braku 
którejkolwiek pieczątki imiennej wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa 
oferenta.

5. Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów zawartych w ogłoszeniu konkursowym 
opatrzonych datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu, 
w tym oświadczenia załącznik nr 1.

6. Zgodność oferty z zadaniem konkursowym wg kryteriów wskazanych w zał. nr 2 - KARTA 
OCENY OFERTY.

7. Oferentem winien być podmiot prowadzący statutową działalność w zakresie objętym 
konkursem.
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§11
Miejsce i termin składania ofert

1. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 19.08.2021 r. do 
godziny 12.00

2. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Gorlicach lub za pośrednictwem poczty na adres: Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Gorlicach,, ul. Reymonta 1, 38-300 Gorlice w zaklejonej kopercie w formie 
pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do 19.08.2021 r do godz. 12:00 z dopiskiem „"Oferta na 
konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Dziennego Domu 
Seniora dla uczestników projektu pn. „Aktywny Senior - Dzienny Dom Seniora w Gorlicach” w 
ramach RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020".

3. Decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.
4. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.

§12
Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

1. Złożone oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową, powołaną Zarządzeniem 
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach.

2. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję 
konkursową.

3. Komisja konkursowa zaopiniuje oferty w terminie do 14 dni od daty zakończenia naboru ofert.
4. Komisja Konkursowa przedstawi Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Gorlicach ofertę, którą rekomenduje do udzielenia dotacji.
5. Oferty złożone nieprawidłowo pod względem formalnym nie będą poddane weryfikacji 

merytorycznej.
6. Weryfikacja merytoryczna ofert dokonana zostanie z uwzględnieniem następujących kryteriów:

L.p. Kryteria Punktacja

1. Możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta, w tym: 0-20

1. potencjał organizacyjny,
2. doświadczenie oferenta w realizacji zadań podobnego typu.

0-5
0-15

2.
Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do 
zakresu rzeczowego zadania (przejrzysta konstrukcja kosztorysu, 
adekwatność kosztów do założonych działań, ocena wysokości wydatków).

0-30

3.

Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale 
których oferent będzie realizować zadanie publiczne (uzasadnienie 
potrzeby realizacji projektu, określenie celu, efektów i rezultatów działań, 
czy działania są związane z celami i rezultatami projektu, spójność, 
realność realizacji działań przy zaproponowanym harmonogramie, 
zasadność wydatków, spodziewane efekty realizacji zadania publicznego, 
kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji zadań, zgodność działań 
z opisem grupy adresatów).

0-30
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4. Planowany udział środków finansowych własnych lub pochodzących 
z innych źródeł na realizację zadania publicznego. 0-10

5.
Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych oferenta, które 
w latach poprzednich realizował, biorąc pod uwagę rzetelność 
i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

0-10

Suma punktów 100

7. Szczegółowe rozbicie punktowe w poszczególnych kryteriach odzwierciedla Karta oceny 
formalnej - cz. II Ocena merytoryczna

8. Oferty zostaną odrzucone, jeśli uzyskają łącznie ocenę poniżej 60 punktów.
9. Wyboru oferty, która otrzyma dofinansowanie dokonuje niezwłocznie Kierownik Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
10. W przypadku, gdy kwota przyznanych środków publicznych jest niższa od określonej w ofercie, 

oferent może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
8. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach może odmówić podmiotowi 

wyłonionemu w konkursie przyznania środków publicznych wówczas, gdy podmiot lub jego 
reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane 
wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

9. Do decyzji w sprawie wyboru oferty i udzieleniu środków publicznych nie stosuje się trybu 
odwołania.

§13
Termin dokonania wyboru ofert

1. Po zakończeniu procedury konkursowej Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Gorlicach niezwłocznie ogłosi informację o wynikach konkursu lub unieważnieniu konkursu w 
Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gorlice, Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach, na stronie internetowej Miasta Gorlice oraz stronie 
internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach, na tablicy ogłoszeń Miasta 
Gorlice oraz tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach.

2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Kierownika 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach.

3. Oferty wraz z załącznikami nie są zwracane oferentowi.

§14
Umowa

1. Podstawą do zawarcia pisemnej umowy z oferentem jest Zarządzenie Kierownika Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach w sprawie wyboru podmiotu i udzieleniu środków 
publicznych.

2. Oferent może odstąpić od podpisania umowy na realizację zadania w przypadku przyznania 
środków publicznych niższej niż oczekiwana w ofercie. W takim przypadku ma obowiązek 
pisemnie powiadomić o swojej decyzji w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o powierzeniu 
realizacji zadania publicznego.

3. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest dostarczyć:
a) zaktualizowany kosztorys - w przypadku wprowadzenia koniecznych zmian w kosztorysie,
a) zaktualizowany harmonogram realizacji zadania podpisany przez osoby upoważnione - 

w przypadku wprowadzenia koniecznych zmian,
b) zaktualizowany opis poszczególnych działań podpisany przez osoby upoważnione -
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w przypadku wprowadzenia koniecznych zmian,
c) oświadczenie oferenta o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w 

dniu podpisania umowy.

Załączniki do ogłoszenia:
1. Wzór oferty
2. Oświadczenie Oferenta
3. Karta oceny

ybyłowicz

WNIK 
rodkaPomocy 

rłlcach
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Klauzula informacyjna RODO

informujemy, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), że przetwarzamy Państwa dane 
osobowe.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Gorlicach jest: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. 
Reymonta 1, 38-300 Gorlice. W przypadkach określonych przepisami prawa administratorami 
Państwa danych mogą być także inne podmioty, jak np. Minister Cyfryzacji, Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych w zakresie działania MOPS Gorlice, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, 
może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w MOPS 
Gorlice Panią Katarzyną Walczy e-mail: walczy@um.qorlice.pl tel. 18 353 62 00.

3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:

a. wypełnienia obowiązków, jakie nakładają na nas przepisy prawa,

b. zawierania i realizacji umów z Państwem, np. o dostarczanie wody i odbiór nieczystości 
ciekłych,

c. wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej powierzonej administratorowi,

d. w innych celach, jeżeli wyrazili Państwo dobrowolną i świadomą zgodę na takie 
przetwarzanie. W każdym momencie mogą Państwo taką zgodę wycofać, jednak bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które podjęto przed wycofaniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych.

4. Zakres danych osobowych, jakie przetwarzamy, zależy od konkretnego celu, w jakim dane 
zostały od Państwa zebrane, np. od rodzaju postępowania, realizowanej umowy.

5. Podanie danych osobowych jest niezbędne, gdy jest wymogiem ustawowym. Podanie danych 
osobowych jest także niezbędne do zawarcia umowy, np. o dostarczanie wody.

6. Państwa dane osobowe możemy także pozyskiwać/przekazywać od/do innych administratorów, 
jednak wyłącznie na podstawie przepisów prawa. Takimi administratorami są np. inne urzędy 
i organy publiczne, sądy, policja, prokuratura. Nie będziemy przekazywać Państwa danych do 
państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub do organizacji 
międzynarodowej,

7. Państwa dane będą przechowywane przez okresy wskazane w przepisach prawa, 
w szczególności w instrukcji kancelaryjnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Dz. U. Nr 14, poz. 
67).

8. Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
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wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jednak część tych praw może być 
ograniczona przez przepisy prawa.

9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu.
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Załączniki do rozporządzenia 
Przewodniczącego Komitetu 
do spraw Pożytku Publicznego 
z dnia 24 października 2018 r. (poz. 
2057)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / 
OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*,

O KTÓREJ MOWA WART 14 UST 1*/2* USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

(tekst jednolity DZ. U. Z 2020 R. POZ. 1057)

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi 
przy poszczególnych polach lub w przypisach.

W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole.

Zaznaczenie np., „Oferta realizacji zadania publicznego*/Oferta wspólna realizacji zadania 
publicznego*”, oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić prawidłową. 
Przykład: „Oferta realizacji zadania publicznego* /Oferta wspólna realizacji zadania publicznego*’’.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, 
do którego jest adresowana 

oferta
2. Rodzaj zadania publicznego^

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub 
innej ewidencji, adres siedziby, strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, 
numer telefonu

2. Dane osoby upoważnionej do 
składania wyjaśnień 
dotyczących oferty (np. imię 
i nazwisko, numer telefonu, adres 
poczty elektronicznej)

11 Wypełnić jedynie w przypadku, gdy oferta została złożona w związku z ogłoszonym przez organ otwartym konkursem ofert. Należy 
wskazać rodzaj zadania, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, wynikający z ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
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III. Opis zadania

1. Tytuł zadania 
publicznego

2. Termin realizacji zadania 
publicznego

Data Data
rozpoczęci zakończeni
a a

3. Syntetyczny opis zadania (należy wskazać i opisać: miejsce realizacji zadania, grupę 
docelową, sposób rozwiązywania jej problemów/zaspokajania potrzeb, komplementarność 
z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty)

4. Plan i harmonogram działań na rok ....................
(należy wymienić i opisać w porządku logicznym wszystkie planowane w ofercie działania 
oraz określić ich uczestników i miejsce ich realizacji)

L 
P-

Nazwa 
działania Opis

Grupa 
docelowa

Planów 
any 

termin 
rea lizać 

ji

Zakres działania 
realizowany przez 

podmiot niebędący
stroną umowyź*

5. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
(należy opisać:

1) co będzie bezpośrednim efektem (materialne „produkty” lub „usługi” 
zrealizowane na rzecz uczestników zadania) realizacji oferty?

2) jaka zmiana społeczna zostanie osiągnięta poprzez realizację zadania?

21 Dotyczy zakresu działania tej części zadania, która będzie realizowana przez podmiot niebędący stroną umowy, o którym mowa 
w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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1. Informacja o wcześniejszej działalności oferenta, w szczególności w zakresie, którego 
dotyczy zadanie publiczne

2. Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji 
zadania 

31 Organ w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert może odstąpić od wymogu składania dodatkowych informacji dotyczących 
rezultatów w realizacji zadania publicznego, jeżeli rodzaj zadania uniemożliwia ich określenie.
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V. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

V.A Zestawienie kosztów realizacji zadania
(w sekcji V-A należy skalkulować i zamieścić wszystkie koszty realizacji zadania niezależnie od źródła 
finansowania wskazanego
w sekcji V-B)

L 
P-

Rodzaj 
kosztu

Rodzaj 
Miary

Koszt 
jednostko 

wy
[PLN]

Liczba 
jednoste 

k

Wartość [PLN]

Razem Rok 1 Rok 2 Rok
34’

1. Koszty realizacji działań
1.
1.

Działanie 1

I.
1.
1.

Koszt 1

1.
1.
2.

Koszt 2

1.
2.

Działanie 2

1.
2.
1.

Koszt 1

1.
2.
2

Koszt 2

I.
3.

Działanie 3

I.
3.
1.

Koszt 1

1.
3.
2.

Koszt 2

41 Tabelę należy rozszerzyć w przypadku realizacji oferty w dłuższym okresie.
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Suma kosztów realizacji zadania
II. Koszty administracyjne
II.
1.

Koszt 1

II.
2.

Koszt 2

Suma kosztów administracyjnych
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

V.B Źródła finansowania kosztów realizacji zadania
Lp. Źródło finansowania kosztów realizacji 

zadania
Wartość [PLN] Udział [%]

1. Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 100
2. Planowana dotacja w ramach niniejszej oferty
3. Wkład własny5’
3.1. Wkład własny finansowy
3.2. Wkład własny niefinansowy (osobowy 

i rzeczowy)
4. Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania

VI.Inne informacje

v.c Podział kosztów realizacji zadania pomiędzy oferentów6}

Lp.
Źródło finansowania kosztów 

realizacji zadania Wartość [PLN]

Razem Roki Rok 2 Rok 37>
1. Oferent 1
2. Oferent 2
3. Oferent 3

Suma wszystkich kosztów realizacji 
zadania

1. Deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
2. Działania, które w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególni 

oferenci oraz sposób ich reprezentacji wobec organu administracji publicznej -
w przypadku oferty wspólnej.

3. Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do 
kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII.

VII. Oświadczenia

51 Suma pól 3.1. i 3.2.
61 Sekcję V.C należy uzupełnić w przypadku oferty wspólnej.
71 Tabelę należy rozszerzyć w przypadku realizacji oferty w dłuższym okresie.

17



Fundusze
Europejskie
Prosram MjkNiie MAŁOPOLSKA

Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku 
publicznego
oferenta(-tów);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej 
odpłatnej działalności pożytku publicznego;

3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją) * / zalega(-ją) * z opłacaniem 
należności z tytułu zobowiązań podatkowych;

4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją) * / zalega(-ją) * z opłacaniem 
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / właściwą 
ewidencją*;

6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem 
prawnym
i faktycznym;

7) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem 
i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów 
informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie 
z przepisami o ochronie danych osobowych.

Data.......... .................. ........................ .

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu oferentów)

18



Fundusze
Europejskie lA MAŁOPOLSKA Unia Europejska

SsndUK Sp«4»®

Załącznik 1

(pieczęć firmowa Oferenta)

OŚWIADCZENIA OFERENTA
W związku z przystąpieniem do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z 
zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „prowadzenie Dziennego Domu Seniora dla uczestników 
projektu Aktywny Senior w ramach RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020" 
oświadczam, że:
- realizatorzy zadania posiadają uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do realizacji zleconego 
zadania publicznego;
- działa / nie działa * w celu osiągnięcia zysku
- zapoznał się z treścią ogłoszenia konkursowego.
Oświadczam, że:
• wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art.6 ust.1 lit. c oraz art. 13 ust. 1 
i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane: „RODO”;
• wypełniono wobec mnie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO i wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO*

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane wart. 13 lub art. 14 RODO1) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Zobowiązuję się niezwłocznie udostępnić treść klauzuli informacyjnej RODO zawartej w treści 
zapytania ofertowego wszystkim osobom, których dane przekazuję w związku z realizacją 
zamówienia i poinformować te osoby o zakresie przekazywanych danych.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

• W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (np. przez jego 
wykreślenie).

(data i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta)

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik 2

Karta oceny oferty

I. Ocena formalna

Nazwa zadania

Nazwa i adres oferenta

Wartość zadania

Wnioskowana kwota dotacji

Ilość punktów

Data wypełnienia

Lp. Kryteria Tak Nie Nie dotyczy

1 Oferta została złożona w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu.

2 Oferta została złożona przez podmiot uprawniony do udziału w konkursie.

3 Oferent złożył jedną ofertę.

4 Wraz z ofertą złożono wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 
do ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

5

Oferta została złożona na odpowiednim formularzu, który nie został przez 
Oferenta zmodyfikowany (tj. nie zostały usunięte punkty, nie zostały 
dodane nowe postanowienia). Jednocześnie wszystkie pola zostały 
wypełnione, a oferta jest zgodna merytorycznie z rodzajem zadania 
wskazanym w ogłoszeniu.

6 Oferta została podpisana przez osobę do tego uprawnioną.

7 Prowadzona przez Oferenta działalność jest zgodna z rodzajem zadania.

8 Działania będą realizowane na rzecz adresatów określonych w ogłoszeniu.

9 Wnioskowana przez Oferenta kwota dotacji spełnia kryterium wskazane 
w ogłoszeniu.

10 Do oferty załączone zostały następujące dokumenty: - - -

a

w przypadku spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością 
dokumenty poświadczające, że nie działają one w celu osiągnięcia zysku 
oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie 
przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, 
akcjonariuszy i pracowników

b
w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji Oferenta niż wynikający 
z dokumentu rejestrowego pełnomocnictwo do jego reprezentowania 
w oryginale.

c
w przypadku złożenia oferty wspólnej oryginał lub kopia potwierdzona za 
zgodność z oryginałem przez notariusza pełnomocnictwa do 
reprezentowania Oferentów

Jeżeli w którymkolwiek z powyższych kryterium została udzielona odpowiedź „nie” oferta nie spełnia wymogów 
formalnych i nie podlega ocenie merytorycznej.
Oferta spełnia*/nie spełnia* wymogi(-ów) formalnych i podlega*/nie podlega * ocenie merytorycznej.
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II. Ocena merytoryczna

Lp. Kryteria

Skala 
ocen 
jaką 
może 

przyzna 
ć każdy 
z członk 

ów 
Komisji 
konkurs

owej

Liczba punktów prz yznana przez członków Komisji
konkursowej

(im
ię

 i n
az

w
is

ko
 c

zł
on
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ji k
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ow
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 c
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)

Sum 
a Średnia

MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PRZEZ OFERENTA - MAX. ILOŚĆ PUNKTÓW 20

1 Potencjał organizacyjny 0-5

2
Doświadczenie oferenta 
w realizacji zadań podobnego 
typu

0-15

KALKULACJA KOSZTÓW - MAX. ILOŚĆ PUNKTÓW 30

3

Koszt wykonania zadania 
mierzony wg wzoru:

najniższy koszt realizacji 
zadania publicznego wśród 
złożonych ofert

100 x20%
koszt realizacji zadania 
publicznego rozpatrywanej 
oferty

1. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt 
i tak zostanie przeliczona liczba 
punktów w tym kryterium
2. Obliczenia dokonane będą 
z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku.

0-15

4

Przejrzystość kalkulacji kosztów 
realizacji zadania w odniesieniu 
do zakresu rzeczowego zadania 
(celowość, zasadność)

0-10

5 Adekwatność kosztów do 
założonych działań 0-5

JAKOŚĆ WYKONANIA ZADANIA 1 KWALIFIKACJE OSÓB, PRZY UDZIALE KTÓRYCH BĘDZIE
REALIZOWANE ZADANIE PUBLICZNE - MAX. ILOŚĆ PUNKTÓW 30

6 Uzasadnienie potrzeby realizacji, 
określenie celów, efektów 0-15
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i rezultatów Spójność z efektami 
określonymi dla projektu z celami 
i rezultatami projektu, 
spodziewane efekty realizacji, 
zasadność wydatków

7 Realność realizacji działań przy 
założonym harmonogramie 0-10

8 Zadanie realizowane przez osoby 
o odpowiednich kwalifikacjach 0-5

PLANOWANY UDZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH WŁASNYCH LUB POCHODZĄCYCH Z INNYCH 
ŹRÓDEŁ - MAX. ILOŚĆ PUNKTÓW 10

7
Udział wolontariuszy, praca 
społeczna członków przy 
realizacji zadania publicznego

0-5

8 Udział środków finansowych 
własnych lub innych 0-5

REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH W LATACH POPRZEDNICH - MAX. ILOŚĆ PUNKTÓW 10

10

Dołączenie rekomendacji i opinii 
świadczących o wykonywanych 
zadaniach w sposób rzetelny, 
prawidłowy
i terminowy,

0-10

Suma 0-100

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia: 100

Uzyskana liczba punktów wynikająca ze średniej wszystkich członków Komisji:..........

Stosunek uzyskanych punktów do maksymalnej ich liczby (w %): ..........

Uwagi:....... ............. . ................ ............. ...................... ........ ............. ............................................ ....... ........ . 

podpis przewodniczącego Komisji konkursowej 

podpis członka Komisji konkursowej 

podpis członka Komisji konkursowej 

podpis członka Komisji konkursowej

‘niepotrzebne skreślić
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