
Zarządzenie Nr &i /l/l / 2014 
Prezydenta Miasta Zgierza 

z dnia .../.U.:..P..2 2014 roku 

w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  

w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji w sferze kultywowania tradycji  

kulinarnych jako dziedzictwa kulturowego regionu - prowadzenie usług gastronomicznych  

jako forma aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 4 i 16, art. 5 
ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, 
Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 
1378) oraz § 21 ust. 1 pkt 7-9 Załącznika do uchwały Nr XLI 11/490/13 Rady Miasta Zgierza 
z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Zgierz 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony oraz 

promocji dóbr kultury i tradycji w sferze kultywowania tradycji kulinarnych jako dziedzictwa 

kulturowego regionu - prowadzenie usług gastronomicznych jako forma aktywizacji 

zawodowej osób pozostających bez pracy. 

§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez 

okres 21 dni. 



J . -

do Zarządzenia Nr 
Prezydenta Miasta Zgierza 
z dnia ....ŁL-.Olt) 2014 r. 

OGŁOSZENIE 
Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, 
z późn. zm.) 

Prezydent Miasta Zgierza 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego 
z realizacją zadań samorządu gminy w 2014 r. przez organizacje prowadzące działalność 
pożytku publicznego w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji w sferze 
kultywowania tradycji kulinarnych jako dziedzictwa kulturowego regionu 

PROWADZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH JAKO FORMA AKTYWIZACJI 
ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY 

I. Rodzaj i formy realizacji zadania. 

1. Zadanie, o którym mowa wyżej może być wykonywane i realizowane 
poprzez: 

1) wspieranie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób, które znalazły 
się na marginesie zatrudnienia z powodu niepełnosprawności lub trudnej 
sytuacji społecznej i życiowej, a także rodzin tych osób, 
2) propagowania modelu przedsiębiorstwa społecznego, jako sposobu 
rozwiązywania problemów zawodowych grup dotkniętych bezrobociem 
i wykluczeniem społecznym, 
3) propagowanie zasad szeroko rozumianego równouprawnienia w 
zatrudnianiu i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych formie organizowania 
przeszkolenia zawodowego, z zastosowaniem tradycji kulinarnych regionu 
Mazowsza i Wielkopolski XIX wieku, 
4) prowadzenie lokalu gastronomicznego. 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, podmiot realizuje we współpracy 
ze wskazaną przez Prezydenta Miasta Zgierza komórką organizacyjną Urzędu 
Miasta Zgierza odpowiedzialną za zarządzanie Parkiem Kulturowym Miasto 
Tkaczy. 

3. Zadanie wykonywane będzie w lokalach stanowiących własność Gminy Miasto 
Zgierz, położonych w Zgierzu przy ul. ks. Szczepana Rembowskiego 1: części 
przyziemia Domu Tkacza (front) o łącznej powierzchni 82,2 m 2 , stawka czynszu 



najmu za wyżej wymienione lokale wynosi nie mniej niż 2,96 zł/m2 netto 
miesięcznie i podlega waloryzacji. 

4. W przypadku wyboru oferty realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania 
zadania. 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, 
określonego w ust. 1 w roku 2013 i planowana na rok 2014. 

1. Na realizację zadania w roku 2013 z budżetu miasta Zgierza nie przeznaczono 
dotacji celowej z budżetu miasta Zgierza na wspieranie zadań zleconych do 
realizacji stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom nie należącym do sektora 
finansów publicznych. 

2. Zgodnie z projektem budżetu miasta Zgierza na rok 2014 na realizację zadania 
w roku 2014 z budżetu miasta Zgierza nie przeznacza się kwoty dotacji celowej na 
wspieranie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz pozostałym 
jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych. 

III. Zasady zlecenia wykonania zadania. 

1. Zlecenie zadania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 

2. Prezydent Miasta Zgierza może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie 
podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres 
realizowanego zadania w sposób znaczący odbiega od opisanego w ofercie, 
podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną 
ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność 
merytoryczną lub finansową oferenta. 

3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania 
reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Miasto Zgierz. 

IV. Termin i warunki realizacji zadania 

1. Zadanie powinno być zrealizowane w 2014 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe 
terminy wykonania zadania zostaną określone w umowie. 

2. Zadanie winno być zrealizowane przy dołożeniu najwyższej staranności zgodnie 
z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie 
opisanym w ofercie. 

V. Termin składania ofert 

1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podmioty 
uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty 
realizacji zadania wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru 
umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania 
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25). 

2. Oferty powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 
oferenta i opieczętowane. 

3. Do ofert należy dołączyć: 
1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru 



lub ewidencji (odpis musi być potwierdzony za zgodność ze stanem faktycznym 
i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany), 

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

4. Oferty należy składać do Wydziału Pozyskiwania i Zarządzania Środkami 
Pomocowymi, ul. Ks. Szczepana Rembowskiego 1, 95-100 Zgierz, w zamkniętych 
kopertach opatrzonych napisem „KONKURS" oraz nazwa zadania (należy wpisać 
nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego), osobiście lub drogą pocztową 
do Urzędu Miasta Zgierza, 95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II 16 (decyduje data 
wpływu) w terminie do dnia 11 kwietnia 2014 r., do godziny 12.00. 

5. Pracownikiem merytorycznym w Urzędzie Miasta Zgierza odpowiedzialnym 
za realizację zadania publicznego jest Agnieszka Łuczak - p.o. Naczelnika 
Wydziału Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Pomocowymi Urzędu Miasta 
Zgierza. 

6. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną 
odrzucone z przyczyn formalnych. 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert 

1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 7 dni od upływu terminu przewidzianego na 
składanie ofert. 

2. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez komisję 
konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Zgierza. 

3. Przy ocenie ofert komisja bierze pod uwagę następujące kryteria: 

1) możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym kwalifikacje osób, 
przy udziale których zadanie będzie realizowane, 
2) liczbę adresatów zadania, 
3) proponowany koszt realizacji zadania, 
4) wielkość planowanego przez oferenta udziału środków własnych lub środków 
pochodzących z innych źródeł lub wkładu rzeczowego, osobowego itp. 
w stosunku do kosztów realizacji zadania, 
5) doświadczenie oferenta w realizacji zadań o identycznych lub zbliżonych do 
będących przedmiotem konkursu, w tym dotychczasowa współpraca z Gminą 
Miasto Zgierz, 
6) wartość merytoryczną projektu (celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg 
terytorialny, zgodność z ogłoszeniem), 
7) czas realizacji zadania (preferowane będą zadania o charakterze ciągłym, 
obejmujące maksymalnie długi okres), 
8) liczba osób objętych aktywizacją zawodową w ramach zadania, 
9) liczba osób kontynuujących zatrudnienie w stosunku do roku poprzedniego. 

4. Ocena komisji przekazywana jest Prezydentowi Miasta Zgierza, który podejmuje 
ostateczną decyzję. 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Wyłoniony podmiot zobowiązany będzie do: 

1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej wszystkich wydatków poniesionych 



na realizacje umowy, 
2) kompleksowego wyposażenia lokalu gastronomicznego w sprzęt i meble, 
3) niezwłocznego przedstawiania na wezwanie właściwej komórki 
organizacyjnej Urzędu Miasta Zgierza oryginałów dokumentów (faktur, 
rachunków) oraz wszelkiej niezbędnej dokumentacji, celem kontroli całości 
realizowanego zadania przez Gminę Miasto Zgierz pod względem finansowym, 
formalnym i merytorycznym, 
4) podpisania z Gminą Miasto Zgierz odrębnej umowy najmu lokali w 
budynkach przy ul. ks. Szczepana Rembowskiego 1. 

2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zgierza i zostaną opublikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej - www.umz.zqierz.pl w zakładce „Przetargi i Konkursy", 
pod ogłoszeniem o konkursie. 

http://www.umz.zqierz.pl

