Zarządzenie Nr .X../VIII/2019
Prezydenta Miasta Zgierza
z dniaę.Ł. stycznia 2019 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego
związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2019 roku przez organizacje
prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie inicjatyw na rzecz osób
najuboższych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500), art. 221 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077,
z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354)
w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust 2 oraz art. 13 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018
r. poz. 450, poz. 650, poz. 723, poz. 1365)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie powierzenia działań
mających na celu wydawanie żywności dla najuboższych mieszkańców miasta w roku 2019.
§ 2. Ogłoszenie o konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez
okres 14 dni.

Załącznik do Zarządzenia

Nr...Cf:

Will/2019

Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia U . J . stycznia 2019 r.

OGŁOSZENIE
Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust 2 oraz
art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2018 r. poz. 450, poz. 650, poz. 723, poz. 1365)

Prezydent Miasta Zgierza
ogłasza
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań
samorządu gminy w roku 2019 przez organizacje prowadzące działalność pożytku
publicznego w zakresie inicjatyw na rzecz osób najuboższych

DZIAŁANIA MAJĄCE NA C E L U WYDAWANIE ŻYWNOŚCI
DLA NAJUBOŻSZYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA

I. Rodzaj i formy realizacji zadania.
1. Zadanie, o którym mowa wyżej może być wykonywane poprzez realizację z zakresu:
organizowania i wydawania
mieszkańcom miasta Zgierza.

żywności

o

długim

terminie

ważności

najuboższym

2. W przypadku wyboru oferty realizacja zadania nastąpi w trybie powierzenia zadania.
II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2019 roku
1. Zgodnie z projektem budżetu miasta Zgierza na rok 2019 na realizację zadania
przeznacza się kwotę 45.000 zł - jako dotację celową z budżetu miasta Zgierza na
powierzenie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, oraz pozostałym jednostkom
nie należącym do sektora finansów publicznych.
2. Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować
mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta Zgierza lub
zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania
z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
3. Zastrzegał-stęr-^e ostateczna wysokość przyznanej dotacji może ulec zmianie po

zatwierdzeniu przez Radę Miasta Zgierza budżetu miasta na rok 2019.
III. Zasady przyznawania dotacji / zlecenia wykonania zadania.
1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów
art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku
oferentowi przysługuje prawo negocjowania zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji
z jego realizacji.
3. Prezydent Miasta Zgierza może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie
przyznania dotacji i 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.
4. 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 terminie od 02 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019
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. 2 i 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty
realizacji zadania wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego,
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
3. Każda oferta powinna być opatrzona pieczęcią oferenta i podpisana przez osoby
uprawnione do wykonywania czynności prawnych w jego imieniu.
4. W przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie każdorazowo czytelnego
podpisu przez osoby, o których mowa w ust. 3.
5. Do ofert można dołączyć:
- kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru, lub ewidencji
(odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został
wydany),
- w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę

wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego - dokument potwierdzający
upoważnienie do działania w imieniu oferenta (oferentów),
- aktualny statut.
6. Poświadczenia zgodności z oryginałem złożonych wraz z ofertą kopii dokumentów
(załączników), może dokonać jedna z osób wymienionych w ust. 3.
7.
Oferty
należy
składać
w
zamkniętych
kopertach
opatrzonych
napisem
„KONKURS" oraz nazwą zadania (należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia
konkursowego) - osobiście do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta
Zgierza, ul. Jerzego Popiełuszki 3A, 95- 100 Zgierz, pok. 2 lub 3 (I piętro) lub drogą
pocztową na adres: Urząd Miasta Zgierza, Plac J a n a Pawła II 16, 95 - 100 Zgierz (decyduje
data wpływu).
8. Oferty należy składać do dnia 25 stycznia 2019 r., do godz. 16:00.
9. Wzór oferty realizacji zadania publicznego można pobrać:
- w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zgierza,
- ze strony internetowej Urzędu Miasta Zgierza - Biuletyn Informacji Publicznej:
www.umz.zgierz.pl, w zakładce "Przetargi i Konkursy" pod ogłoszeniem o konkursie; w
zakładce są również dostępne: ramowy wzór umowy o wsparcie realizacji zadania
publicznego oraz wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego określonego w
umowie.
10. 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 30 dni od upływu terminu przewidzianego na
składanie ofert.
2. Oceny formalnej i merytorycznej ofert dokonuje Komisja konkursowa powołana przez
Prezydenta Miasta Zgierza w drodze zarządzenia.
3. Ocena formalna obejmuje sprawdzanie ofert pod względem:
a) terminowości złożenia oferty,
b) prawidłowego druku oferty,
c) kompletności wypełnionych pozycji,
d) braku błędów rachunkowych,
e) kompletności wymaganych załączników,
f) prawidłowości złożonych podpisów.
Komisja nie rozpatruje ofert, które uzyskały negatywną ocenę formalną.
4. Przy merytorycznej ocenie ofert Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
a) możliwość realizacji zadania przez oferentów, w tym kwalifikacje osób, przy udziale
których zadanie będzie realizowane - od 0 do 10 pkt,
b) liczbę^adresatów zadania - od 0 do 10 pkt,
c) proponowany koszt realizacji zadania - od 0 do 10 pkt,
p ) ocejię-deświadczenia oferenta w realizacji zadań identycznych lub zbliżonych do

będących przedmiotem konkursu, w tym dotychczasowej współpracy z Miastem - od 0 do
10 pkt,
f) inne kryteria według ogłoszenia o konkursie, stosownie do przedmiotu konkursu:
- liczba osób objętych wsparciem min. 500 osób,
- sposób promowania realizacji zadania - od 0 do 10 pkt.

5. Komisja przedstawia własną propozycję wysokości dotacji na realizację poszczególnych
projektów.
6. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji przekazywana jest Prezydentowi
Miasta Zgierza, który podejmuje ostateczną decyzję.
7. Od decyzji Prezydenta o wyborze realizatora ww. zadania publicznego nie przysługuje
odwołanie.

VII. Wysokość środków przeznaczonych w 2018 roku na realizację zadania tego
samego rodzaju co będące przedmiotem niniejszego konkursu, z uwzględnieniem
wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz jednostkom
organizacyjnym podległym Gminie Miasto Zgierz.
Na realizację zadania tego samego rodzaju co będące przedmiotem niniejszego konkursu
w 2018 roku przeznaczono kwotę 40.000 zł na dotacje celowe z przeznaczeniem na
dofinansowanie zadań własnych miasta zleconych do realizacji stowarzyszeniom
i podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych. Przekazana ostatecznie
kwota dotacji to 40.000 zł.

VIII. Postanowienia końcowe.
1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany do zamieszczania na wszystkich drukach,
plakatach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach,
zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych,
reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Gminę Miasto Zgierz.
2. Dotowany podmiot zobowiązany będzie do:
a) wyodrębnienia w ewidencji księgowej wszystkich wydatków poniesionych na realizację
umowy,
b) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
c) niezwłocznego przedstawienia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu
Miasta Zgierza oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której
mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia
właściwej dokumentacji z nią związanej, przy czym kontrola, o której mowa wyżej, nie
ogranicza Gminy Miasto Zgierz do kontroli całości realizowanego zadania pod względem
finansowym i merytorycznym.
3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu:
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zgierza,
-x
- w Biuletynie Informacji Publicznej: www.umz.zgierz.pJ, w zakładce „Przetargi
i Konkursy", pod ogłoszeniem o konkursie.
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