
ZARZĄDZENIE NR 64l20t8
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realŁację w 2018r. zadań publicznych miasta
zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organŁacjom pozarządowym i innym podmiotom

oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust.2a ustawy zdnia24 kwietnia 2003r. o działalności poĄ.tku
publicznegoiowolontariacie(tj.Dz.U.z2016r.poz. 1817t))oraz§8ust.l pktli§12załącznkado
uchwĄ Nr XLVIIVI09Il20I7 Rady Miasta Kielce zdnia 16listopada 20I7r. w sprawie uchwalenia
Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjarrli pozarządov,,"ymi i inrrymi podmiotami na rok
2018, zarządza się, co następuje:

§1.
1. PREZYDENT MIASTA KIELCE ogłasza OtwaĘ Konkurs Ofert i zaprasza orgańzacje

pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofert na
realizację w 2018r. zadń publicznych Miasta z zakresu: OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA.

2.Tręść ogłoszenia okonkursie, októrym mowa wust. l stanowi załącznik do niniejszego
zarządzenia.

§2.
W celu zaopiniowania ofert ńożonych wkonkursie, októrym mowa w§ 1, Prezydent Miasta

Kielce powofuje Komisję Konkursową,m|.aną dalej Komisją, w składzie:

1) Andrzej Sygut - Zastępca Prezydenta Miasta Kielce - Przewodniczący

2) Andrzej Włoch - Kierownik Referatu Promocji Zdrowia i Profilakłki
3) Arura Dusza- Ciechanowska - Główny Specjalista - Referat Promocji Zdrowia i Profilaktyki

4) Agnieszka Barycka - Referat Promocji Zdrowiai Profilaktyki

5) Iwona Czech- Inspektor - Inspeklor -Referat Promocji Zdrowiai Profilaktyki

6)MŃgorzata Lachowska - Inspeklor - Referat Promocji Zdrowia i Profilakłki
7) AgnieszkaNowak- Opuchlik - Inspektor - Referat Promocji Zdrawiai Profilakłki

§3.
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi wydziafu Edukacji, Profilaktyki i Pożytku

Publicznego.

I)Zmialy tekstujednolitegowymienionej ustawy zostaĘ ogłoszonewDz.U. z2016r.poz. 1948,Dz.U.zż0l7r.
poz.6a,573 i l909
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Zarządzenie wchodzi w Ęcie z dniem podpisania.

Prezydent
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Zńącznik do Zarądzenia Nr 6412018

Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 13 lutego 2018 r.

§1.
PrezYdent Miasta Kielce ogłaszaotwarty koŃurs ofert na zlecenie realizacji w 2al8r. zadńpublicznych w zakresie:

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA:
Zadarńe zlecone do realizacjiw formie wsparcia:

Lp.

Nazwa zadarnia i warunki
realŻacji

Wysokość
środków

publicznych
przeznaczóna
na realizację
zadania tego

§amego
rodzaju

wroku 20l7
(w zł)

Wysokość
środków

publicznych
przeznaczoDa
na realżację
zadania tego

samego
rodzaju
w roku

20t8 ('w zl)

Wysokość
środków

publicznych
przeznaczona
na realŁację

zadania
objętego

konkursem
(w zl)

Termin
realizacji
zadania

1 rr u waqzęnle ozlałan edukacyjnych:
- na tzecz zapobiegania: chorobom
cywilizacyj nym, nowotworom,
c]tlkrzycy, wadom wzroku, pomocy
nieuleczalnie chorym
- narzecz upowszechrriania wiedzv na
tęmat zasń udzielania pierwszej
pomocy, honorowego krwiodawstwą
- natzęcz upowszechniania wiedry na
temat zdrowia psychicznego oruz
kształtowani a zachowńi stylów zycia
korzystnych dla zdrowia
pqychicznego.

280.000 0 280.000 marzec-
1istopad
20 l 8r.

Ogółem: 280.000 0 280.000

§2.
l, Do konkursu mogą n|łs|enj! 9rg anizacje 

?o,z?rządoweoraz podmioĘ, o których mowa w art.3ust, 3 ustawy z dnia 24 twietniizoo3 ioku 
" 

"ori"l1r"9 j.1 porń i.ruti.^"go i o wolontariacie (tj .Dz, U , z 2016t, Poz, 18t7 ze zm.) prowadzące dzińalnośĆ w ÓiiłŹi*"nobjęĘch konkursem.
2' oferenci, o których mowa w ust.1 składają pisemrrą ofertę zawierającą wszystkie dane, o którychmowa w art. 14 ustawy z dńa24 kwietnia zoÓli. o <l-iał'łnoń p;rań puiri.^.go i o 

--'
wolontariacie, wedfug wzorustanowiącego załącznikŃr il; il;fi." ądzeniaMinistra pracy
i PolitYki SPołecznej z dnia 17 sierpnia iorc ,.w sprawie wzorów;fert i ramowych wzorów umówdoĘcącYchrcalizacjizadan Publióznychorazw"oiów sprawozdań z wykonania Ęahzadań(Dz.IJ.z2016r. poz. 1300).

3. Do oferty możmazałączyc:

1) kopię aktualnego wyciągu z właściwego Ęestru lub ewidencji,
2) referencje,

.3) 
oPinie okreŚlające ?dryr i sposób prowadzenia działalności objętej przedmiotem konkursuudzielone przez inne podmioty.
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4. oferry mogą składać otgańzacje,których statut przewiduje prowadzenie takiej działalnoŚci, na

zadanię określone w konkursie.

5. Odrzuceniu podlegają oferty:

1) nie spełniające wymogów, o których mowa w, ust. 4 oraz §3 ust, 3,

2) nie spełniające warunków określonych dla danego zadania,

3) nie pocho dzące odpodmiotów, o których mowa w ust. 1,

4) złożonepo terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1 do niniejszego zńącznika

§3.

l. Udzielone dotacje narealizacjęzadń określonych w §1 niniejszego zńącznikabędą miaĘ formę

wspierania wykonywania Ęch zadń.

2.Kwota wnioskowanej dotacji nie może wynosić 100% całkowitego kosztu zadania.

3. Wymagany udział środków finansowych własnych bądz pochodzącychz innych Źródełbez

uwzglęónieła wkładu osobowego (świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków) -
minimum 10% kosztu całego zadania.

4. Złożenie oferty nie zobowiązuje do przyznania dotacji,

5. Złożonaoferta nie możebyć zbieimapod względem temaĘki, zakresu bąÓŹ terminu realizacji

zadańazinnąofertązłożonąpizeztego samego oferenta w tym sźrmym postępowaniu konkursowym,

W takim przypadku oferta/oierty opiniowane w terminie późniejszymPodlegają odrzuceniu.

6. Dotacja nie może być wykorzystana na: zakup gruntów i nieruchomości; koszfy stałe Podmiotów,
w tym *yrragrodzenia osobowe i utzymanie biura nie złłiąz:ane bezpośrednio zrcalizacjązadania:,

,oio*iąran|apowstałe przed,datązavłarciaumowy na udzielenie dotacji; pohrycie strat i długów.

7. w otwartym konkursie ofert moze zostaó wybrana więcej niź jedna oferta.

8. Z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana, Miasto zawrzeumowę! klÓrej wzór stanowi

załączńk Nr 3 do Rozpoiz ądzeniaMinistra Pracy i PolĘki Społecznej z dnia I7 sierPnia 2016 r.

w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących rea|izacjizadń publicznYchoraz

wzórów sprawozdń z wykonania Ęchzńań(Dz.U. z20|6r. poz, 1300),

9. Wysokośó prryznanej dotacji może być niższaniz wnioskowana w ofercie. W tŃim PrzYPadku
oferent może przyjąćzmniejszenie zakresu rueczowego i kosżorysu zadanialub wYcofaĆ swoją ofertę.

Oferent zobowięanyjest dó utrzymaniaproporcji pomiędzy wkładem własnym a dotacją, Zmianatej

proporcji moźe polegać na zwiększeniu wkładu własnego.

l0. Zawkład własny przyjmuje się wyłącznie środki finansowe,

11. W kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadanialalezy uwzględnió tYlko 
1e 

rcdzaje

kosźów, które będą miaĘ potwierdzenie w dokumentach księgowych oferenta (umowY, faktury,

rachunki). pozafinansow} wkład własny (praca wolontariuszy, nieodpłatne vĘczenie.Pomięszczeń,

sprzętu, Źasoby ,r""roró iĘ.) nie może być ptzeliczony na własny wkład finansorvy i wYkazYwanY

jako środki finansowe własnę.

12. Termin ponoszenia wydatków narealizację zadaniaze środków pochodzącYch z dotacji ustala

się od dnia poópisania,r.o-y, o której mowa w ust. 8, natomiast wydatki ze środków własnYch bądŹ

pochodzących ż innych źródółmogąu}e wykorzystywane nareńizację danego zadaniaod dnia

podjęcia pizezprerydenta Miasta ostatecznej decyzji o przyznaniu dotacji.

§4.

l. Komisja dokonuje oceny ofert zgodnie z § 12 ust. 12 uchwĄ Rady Miasta Kielce Powołanej

w podstawió prawnej"zarządzenia, literminie14 dni od dnia, w którym upłynął termin składania

ońrt, prryznając punkty według następujących kryteriów:
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l) Zgodność zaplanowanych w ofercie dzińńz treścią ogłoszenia o otwaĘm konkursie ofert -

skala ocen 0-10 pkt,

2) Adekwatność kosztów realizacji zadańa w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - skala
ocen 0-20 pk1,

3) Liczebność grupy odbiorców zńania- skala ocen 0-10 pkl,

4) Zasoby kadrowe oferenta oraz kwalifikacje osób, przy ldziale których oferent będzie realizował
zadnńe - skala ocen 0-10 pkt,

5) Wysokośó planowanego udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących
zinrrychźtódełnarealizację danego zadania- skala ocen 0-10 pkl,

6) Wkład tzeczow, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna człoŃów -
skala ocen 0-10 pkt,

7) Doświadczenię w zakresie rea|izacjipodobnych zadń publicznychzuwzględnieniem rzetelności
i terminowości w rozliczaniu otrzymanych na ten cel środków - skala ocen 0-10 pkt,

8) Rekomendacje i opinie udzielone przezinne podmioty - skala ocen 0-5 pkt.

Z.Nieprzyznaje się dotacji nazadaniawynikające zofert, które uzyskĄ poniżej 34 pkt.

3. Ostatecznądecyzję o przyznanilldotacji podejmuje Prezydent Miasta w terminie 14 dni od daty,

o któĘ mowa w ust. 1 i zanieszcza ją w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce pod

adresem internetowym: www.bip.kielce.eu na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce
www.um.kielce.pl , na tablicy ogłoszeń w Urzędu Miasta w Kielcach, ul. Rynek 1 i ul. SĘcharska 6.

4.0d rozsttzygnięcia konkursu nie przysfuguje odwołanie.

§5.

1. Termin składania ofeń upływa w nieprzekraczalnymterminie 21 dni od dnia ukazania się

ostatniego ogłoszenia o konkursie.

2. ofefi naleĘ składać w Biurze ds. OrganizacjiPozarządovlych, Wydział Edukacji, Profilakłki
i PoĄtku Publicznego Urzędu Miasta Kielce, ul. SĘcharska 6, pokój 402. osobiścięlub za
pośrednictwem poczty. W przypadku ofert nadesłanych drogą pocztową - rozpaĘwane będą

wyłącznie ofeffy, które Miasto otrzymaw terminie składania ofert, o którym mowa w ust.l.

3. OfeĘ powinny być złożone w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczęcią podmiotu inazwą
zadanią którego doĘczy oferta.

4. Wszelkie wyjaśnienia doĘczące koŃursu moima uzyskać pod nr telefonu: 41 36-76-400 w godz.

800 _1500.
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