
uchwala N, M 1.i;ł. )Q....tzozs
Zaruądu Poqiatu rv Łęcznej

z dnia..".m...dJłL(-?. ża23r.

w sPrawie PrzeProwadzenia ohvartego konkursu na realizłcję za<lania publicznego
z eakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2023 roku

Na Podstawie art.32 ust. l ustawy z clnia 5 czerwca l998r. o samorządzie powiatowym
(tj.Dz.U. z2ULŻt.,poz. !526), art. 5. ust.l, ust. 2 pkt t), ust. 4 pkt 2) i art. 13 ust. l _ 3 ustawy
zrJnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pozytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.LI. z2022t.,
Poz, 1327 z PÓŻ-n. zm.) rv związku z art. lg0 ustawy z dnia 9 czerwca 20llr. o wspieraniu
rodzinY i sYstenlie pieczy zastępezej (tj. Dz. lJ. z2a22r.,poz.447 zpoźn. zm,),Zarząd powiatu
w Łęcznej uchwala, co następuje:

§l
Ogłasza się otrvańy konkurs ofen na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu
rvsPierania rodziny i systemtr pieczy zastępczej w 2023 roku pn. "Prowadzenie placówki
wsParcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla dzieci z terenu Powiatu Łęczyliskiego''.

§2

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia zadania wtaz
z udzielenięrn dotacji na dofinansowanie jego realizacji w 2023 roku.

WYsokoŚc dotacji na wsparcie realizacji zadania rł, zakresie prowadzenia ptacówki
wsParcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla dzieci z terenu Powiatu Łęczyńskiego
w 7O23t wynosi 70 000,00 zł.

§3

TreŚĆ ogłoszenia o otwaftym konkursie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§4

Do konkursu mogą przystąpiĆ organizacje pozarządorve, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. L). z 2022r.,
Poz. l3Ż7 z PoŹn, zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy prowadzące
działalnoŚĆ w zakresie wspierania rodziny i systemu pieezy zastępczej lub pomocy społecznej.
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§5

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Łęcznej.

Uchrvała wchodzi rł, życie z dniem podjęcia.

§6

wicestarosta

Michał pelczarski

Członkowie Zarządu:

l. Adam Niwiński

2. Piotr Rybak

3. Michał Woźniak

Przewodlic{ą§farządu

Krzysztoł#ńdomski
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Załączni\< clo Uchwały Nr 201ll21612023
Zarzątfi Ptltvilt{tt rv Lęczlrej
z, dnia20 lirtego 2023 r.

OGŁOSZENIE O OT\ryARTYM KONKURSIE OFERT
NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Z ZAI<RESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY
ZASTĘPCZEJ w ż023 ROKU

Na Podstawie aft. 190 ustawy z dnia 9 czerwca2011r. o wspieraniu roclzirry
i systemie pleczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2022r., poz, 447 z poźn. zm.i,
aft,5 ust.2 pkt 1, ust.4 pkt2, aft. 11 ust. 1 pkt 1, ust.2 ustawy zdnia} kwietnia
2003r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacię (ttr. Dz. IJ. z 2022r.,
Poz. 1327 z PoŻn, zln.) oraz § l rozpot,ządzenia Przewodniczącego Korrritetu do
SPraW PozYtktr Publiczne go z dnia 24 październil<a 20l Br, w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów unrów dotyczących rea|izacji zad,ań publiczny ch oraz wzorów
sPrawozdari z wykonania tych zadań (Dz.IJ. z 20l8r., poz. 2057), Zarztld Powiatu
w Łęcznej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparc ie realizacji zad,ania z zal<ręsu
wspierani a rodziny i systemu pieczy zastępczej.

§ 1. NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO:

Prowadzenie placowki wsparcta dziellnego o zasięgu ponadgnrinrrym dla dzieci
z terenu Powiatu Łęczyńskiego.

1.

§ 2. PODMIOTY UPRA\ryNIO|{E DO SKŁADANIA OFERT:

Do korrl<ursu 1llogą przystąpic organlzację pozarządowe, o ktorych lllowa
w art. 3 ust. 2 ustawy o dzlałaltroŚci pozytku publiczrrego i o wolontariacie
oraz podnrioty wymienione w art, 3 ust. 3 w/w ustawy prowadzące
działalnoŚc w zakręsie wspieratlia rodzirry i systetlru pieczy z,astępcze.j lub
pomocy społecznej.
Podmioty, o których nrowa w ust. 1 nrogą składać tal<że ofertę wspolną.
Podrrrioty składające ofertę wspolną ponoszą odpowiedzialnośc solidarną za
zobowiązania, o ktolych mowa w art, 16 ust, l ustawy o clziałalności
pozytku publicznego i o wolontariacie.

2.
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§ 3. wysoKośc śnoorow puBLIczNycH
PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Wysokość dotacji na wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenta
placowki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla dzieci z terenu
Powiatu Łęczyńskiego w 2023r. wynosi 70 000,00 zł (słownie:
siedemdziesiqt Ęsięcy złotych 00/1 00).

Dotacja zostanie przekazana w jednej transzy.

§ 4. SPoSoB SPORZĄDZENIA OFERTY,
ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI :

Wybor podrniotu, któremu uclzielone jest wsparcie w rea|izacji zadanta
publicznego następu.le w trybie otwartego l<onkursu of-ert,

Oferta winna zawierać w szczególrrości :
l) szczegołowy zakres rzęczowy zawierający dane liczbowe dotyczące

zadania,
2) syntetyczrry opis zadania, obejrnu;ący miejsce realizacli zadanta,

grupę docelową, sposob rozw|ązywania jej problemow i zaspokajania
potrzeb, l<ompl em errtarn oś ć z innymi podej mowanymi dział aniami,

3) inforrnację o terr'rinie i rniejscu realizacli zadanta,
4) plan i hartnonogram działah, t1. planowany program zajęc pracy

specjalistow (psychologow, terapeutów, socjoterapeutow lub innych)
i zajęć ocharakterze profilaktycznym i/lub terapeutycznym i/lub

relrabilitacyjnyrn, zawieralący: ilość godzin pracy specjalisty, rodza1

planowanych działań, tetnaty, metody pracy,
5) opis zakładanych rezultatów rea|izacji zadania publicznego,

tj. rnierzalne rezultaty, w jal<i sposob będą monitorowane, czyli opisac
co będzie żródłęm irlforrnacji o rezultatach np. listy obecnoŚci, test

wiedzy, ankieta, dokumentacja fotograficzna, dzięrrnik zaJęc) inne

w zależności od specyfiki zadania,
6) infonnac.je o wcześniejszej działalrrości oferenta, w szczególnoŚci

w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
7) irrfonnac.ie o posiadanych zasobach rzeczowych, które zostaną

wykorzystane do rea|izacji zadania (bez dokonania ich wyceny),
B) informacje o posiadanych zasobach kadrowych zapewrriających

wykonanie zadania (opis kadry powinien zawierac kwalifikacje
i posiadane doświadczęnie potwierdzające mozliwość realizowania
danego działania przez kadrę; ponadto powinien zawjerac wskazanie
fun kcj i w proj ekc le z LIw zg1 ędni en iern wolontariuszy),

9) inforrnacje o planowanej wysokości środkow finansowych na

rcalizację danego zadania pochodzących z innych źrodeł,
10) l<alkulację przewidywatrych kosztow realizacjizadanta,
1 1) zestawienie kosztów realizacji zadania,

ż
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12) żrodła finansowania kosztów realizacji zadania, w tym
inforrnacje o wysokości środl<ow finansowych własnych albo
pozyskanych z innych żródęł na realtzację daneg o zad,ania,

13) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania
zadania publicznego;

W ofercie należy szczegołowo opisać:
1) prograrn realizacji zadania (ilość godzin pracy kadry, grupę

docelową, t,odzaj planowanych działań, tematy, metody pracy);
DoPuszcza się rnozliwość dołączenia szcze1ołowego opisu progralTu
zajęć w forrnie załącznika do oferty lub zamięszczenia go
bezpośrednio w ofercie,

2) kwalifikacje realizatorow zadallia w odniesięniu wyłącznie do
uPrawnień Pozwalających na realizację konkretne go zad,ania-należy
dołączyc kserol<opie kwalifil<acji w formie załącznika clo oferty;

Wniesienie wkładu własnego finansowe go orazuzupełrrienie clodatl<owych
informacji dotyczących rezultatow realizacji zad,ania ptrblicznego j.rt
obowiązkowe.
W ofercie należy określić oddzielnie wartość wl<ładu osobowego i wartośc
wkładu rzeezowego- jeśli dotyczy.
w ofercie należy wskazać nr rachunku bankowego do przelewu przyznanej
dotacji.
Ponadto oferta wspólna wskazuje:

1) jakie działanta w ramach realizacji zad,anta ptrblicznego będą
wykonyw ac poszczególne podmloty,

2) sPosob reprezentacji podrniotów wobec organll administracji
publicznej,

3) do oferty na|eĄ dołączyc porozumienie zawartę lniędzy
realizatoratrri, określające zakres ich świadczęń skłaciających się na
r ealizację zadania publ icznego,

4) oświadczenie, iż realizatorzy składający of-ertę wspolrrą polloszą
odpowiedzialność sol idarną;

8. Organizacja winna przedstawić ofertę zgodnte z zasadami trczciwej
konkurencji, gwaralltując wykonanię zad,arlta w sposob efel<tywny,
oszczędl^ry i terminowy.

9, Podm dotacie ofe
nl l,zewodn

4.

5.

6.

7.

Kom bliczn rnI 0l8r.
w wzorow ram Wzorow ot

lizacii ubliczn anZ
tvch zadań (Dz. U. z 2018r., poz. 2057\.

10.Druk wzoru oferty naIeży czytelnie i kompletnie wypełnić
dokonanie wpisów, odpowiednich wykreśleń i przekreśleń.

1 1.Wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostac
W przypadku, gdy dana pozycja oferty nie odnosi się do
zadanta, należy wpisać ,,nie dotyczy" lub przekreślió pole,

poprZeZ

wypełnione.
oferenta lub



lż.Sporządzając ofertę oferent winien uwzględnić przepisy doĘczącę zasad

funkcjonowania placowki wsparcia dziennego prowadzorrej w formie

opiel<unczej, w formie specjalistycznej lub formach połączonych, w tynr

w szczegolności: jej zadah, organizacji działania placówl<i, standardów

opiel<i i wychowania oraz wyrnagali w stosunku do wszystkich osob

realizulących lub obsługt4ących zadanie, w tym wolontariuszy.
13.Planowany hannonogram realizacji zadanla powinien uwzględniĆ co

najrnniej cztery godziny działania placowki w dni roboczę (z możliwoŚcią
wyłączenia Wielkiego Piątku, Wigilii Swiąt Bozego Narodzenia
i Sylwestra), a ponadto mozę rrwzględnic przerwę w działalnoŚci, w okresie

wakacji letnich - lnaksymalnie 31 dni kalęndarzowych, pfzęznaczoną na

wykorzystanie urlopow wypoczyl-Ikowych ptzęz osoby zatrudnione

w placowce.
14.Wraz z, ofertą podmiot winien złożyc następujące załączntl<l:

l) al<tualrry odpis/wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub

w przypadku, gdy nie podlega wpisowi do krajowego Rejestru

Sąclowego - wyciąg z innego rejestru czy ewidencji potwierdzalący status

prawny oferenta,
2) * przypadku kościelnych osob prawnych: dekret powołujący koŚcielną

osobę prawną lub zaśwtadczęnię o osobowości prawnej oraz

upowazniellie do reprezentowania podmiotu,

J/ inrienne Lrpowaznienie podpisane przęz osoby uprawnione do

reprezentacji podmiotu, zgodnlę zę statutęm bądŹ inrrym dokumentem

regulującym kwestię reprezentacji, w przypadku podpisania oferty PrZeZ
osoby inne niz wymienione w odpisie/wydruku z rejestru/ewidencji,

4) al<tualne inrienne pełtrotnocnictwo udzielone przęz zarząd głownY do

składarria oferty (wraz z zawartymi w niej oświadczeniami) realtzacji

ol<reślone go zadania, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania

uzyskanyrni funduszami, dokonywania rozliczęń z tych funduszY

doty czy j edn ostek or ganizacyj nych (np, oddz lały, koła) n i e po si adaj ących
osobowości prawnej, ktore mogą złożyć ofertę wyłącznie za zgodą

z,al,ządul, głownego (lub innego organu wykonawczego),
5J kopię zęzwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego,

6) kopię statutu i rcgulaminu organlz,acyjnego placówki,
7) imienny wyl<az kadry realizującej zarJante wraz z kopiami dokumentow

potwierdzających kwalifikacje tych osob Wymagane do pracy

w placówce wsparcia dzienl-rego,

8/ oświadczęnie zawierające zapewnienie, żę osoby realtzulącę oraz

obsługujące zadanie spełniają odpowiednio wymogi, o ktorych mowa

w aft. ż5 - 27 ustawy z dnia 9 częrwca ż0llr. o wspieraniu i systemie

plęczy zastępcze1,
9) l<opte cloktttnentów potwierdzających, iż placówka wsparcia dziennego

prowadzona jest w 1okalu, ktory spełnia wymagania 1okalowe

i sanitarne, uwzglęclniając konięczność zapewnienia odpowiedniej



jakoŚci oPieki sprawowanej nad dztęcmi i wartrnków ochrony
PrzeciwPozarowej oraz |lczbę dziecj, nad l<torymi jest sprawowana
opieka-zgodnie z przepisami Rozpo rządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia l3 pażdziernika 2015r. w sprawie wymagań
lokalowYch i sanitarnych, jal<ie musi spełniać lokal, w l<toryrn lna być
prowadzona placówka wsparcia dzierrnego (Dz. IJ . z 2015r., poz. 1 630),

10) l<opie dokumęntów potwierdzĄących prawo do lokalu, w l<tórynl
będzie ręalizowane zadanie (np. umowa najmu, Llmowa użyczerlia, al<t
notarialny, wypis z księgi wieczystej);

15.Zaleca się uzupełnienie spisu załącznlkow wylTlienionych w fbrrrrularzu
w ZorU o fertY Poprzęz wym i eni eni e wszystki ch doł ączonych clokum en tów.

16.W PrzYPadl<u składaniaprzezjednego oferenta kilku ofert rlależy do każdej
oferty dołączy c l<onlpl et załączntkow.

17.WszYstkie l<oszty związanę z przygotowaniem i złożenieln oferty ponosi
podrniot składający ofertę.

lS.oferla oraz, załączniki wymagają podpisrr osob uprawnionych clo
reprezentowania podmiotu. w przypadku składania załączników
w formie kserokopii, każda strona załącznika winna być potwierdzona
za zgodność z oryginałem z datą i podpisem.

19. PodPisLrjąc ofertę podrniot poświadcza, że oferta oraz wszystl<ie
dokumentY złożone z ofertą są zgodne z aktualnyrn stanem prawnyln
i faktycznym.

20.ZłoŻenię PoPrawnej i l<ompletnej oferty nie jest równoznacz.lle
z przy znani ęm dotacj i we wni oskowan ej wysokości :
1) dotację na Wsparcie realizac.ji zadaniapublicznego otrzylrrują podlnioty,

ktorych oferty zostanąwybrane w postępowaniu l<onl<ursowylll,
2) kwota PrzYznanej dotacji możebyc rliższa od wnioskowanej w ofercie;

21.Wszystkie strony oferty powilrny byó ponulTlerowane, ,pięt. (zszyte)
w sposób trwały, zapobiegąący dekornpletacji zawartości oferty,

22. Z wYłonionym W drodze otwartego konl<ursu ofert podmiotem zostanie
zawarta umowa na realizację zadania,

23.W przypadku oferty wspolnej realizatorów:
1) oferta wsPÓlna wsl<azuje, jal<ie działania w ramacll realizacji zadarla

publicznego będą wykonywać poszczególni realizatorzy - należy
wskazaĆ Prawa i obowiązki l<azdej z organizacji lub podrniotow, w tylil
zakręs ich świadczeri sl<ładających się na realjzowane zad,anie,

2) wskazuje się sposób reprezentacji realizatorcw wobec organu
adrninistracj i public znej,

3) do ofertY należy dołączyc porozunrienia zawartenliędzy redlzatoratni,
okreŚlające zakres ich świadczeń składających się na realizację zad.ania
publicznego,

4) realiz,atorzy składając ofertę wspolną ponoszą odpowiedzialność
solidanrą;



24. Wysokość środkow finansowych innych ntż dotacja ora7, wartoŚĆ

osobowego wkładu możę się zmieniać, o ilę nię nnniejszy się wartoŚĆ tYch

środkow w stosunku clo wydatkowanej kwoty dotacji.

25.W trakcie rea|izacji zadanta clopuszcza się dokonywarrie przesunięc

porniędzy poszczęgolnyrni pozycjami kosztow bęz informowania o tYm

Zleceniodawcy, przy azyfi| przesunięcie uznaje sIę za zgodr-re z umową, gdy

dana pozycJa kosztów nie zwiększyła się o więcej niż 20oh.

26.Zmiany powyżej 20o^ wymagają uprzedniej zgody Zleceniodawcy.

Zl^1,1iany wyrnagają zgłoszenla w formie pisernnej zaktualizowanej ofeĘ
i uzyskar-ria zgody Zlecenlodawcy olaz sporządzenta aneksu do umowy.

§ 5. TERMIN I WARUNKI REALLZACJI ZADANIA:

1. Terlnin rea|izacii zadania - od dnia podpisania umowy do 15 grudnia

20ż3r.
2. Warunki rea|izacji zadania:

1)prowadzenle placowki wsparcia dziennego i opieka nad dziecmi

z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, zag1,ożonych

uzależnięni em, n i ewydohlych wycłlowawczo,

2)wyrownywanie startu zyciowego poprzęz tworzenie warunkow do

pokonywania trudności szkolnych, nauki własrrej i pomocy w nauce,

3) tworzetlie warunków do realizacji i rozwoju własnych zainteresowań

i trzdolnien,

4) pon-roc W kryzysaclr szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych
i osobistych przy pomocy programów psychokorekcyjnych

i psychopro fi lakty c zny ch,

5) organizacja czasu wolnego,

6) pomoc socjalna, dozywianie,

7) wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji, stała

wspołprac a z rodzicanli dziecka;

Zasady funl<cjonowania placowki wsparcia dziennego określają przepisy

ar1. 18 - 28 ustawy z dnia9 czerwca20llr. o wspieraniu rodziny isystemie
pieczy zastępczej.

§ 6. TERMIN, MIEJSCE I SPoSÓn sKłłDANIA oFERT:

ofertę l<onkursową na realizację wymienionego w ogloszenirr zadania
rla|eży złożyc w nieprzel<raczalnym terlninie do dnia .|!.*.,..V.?.-.2023r.

clo goclz. 15.00 osobiścię lub za pośrednictwęrn poczty bądŻ kuriera

1

1.
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w siedzibie powiatowego centrum potnocy Rodzinie, ul. staszica g,
21-010 Łęczna, w sekretariacie (na I plętrze) od ponied ziałku clo piątl<u
w godzinach 700 -1500 - o przyjęciu oferty decyduje data wpływu
(nie decyduje data stempla pocztowego).
OfertY naleŻY składać w fonnie pisernnej, w zamkniętej kopercie, opatr zorlej
sternPlem Podmiotu z dopiskiern: ,,Prowa dzęnję placowki wsparcia
dziennego o zasięgu ponadgnrinnym dla dzieci z terenu powiatu
Łęczyliskiego - konkurs ofert 2023r,".
podmiot filoze z,łożyc ofertę na prowadzenie więcej niz jednej placowki
wsparcia dziennego.

4. OfertY złożonę Po upływie terminu wskazanego w ust. l będą oclrzucolle.

§ 7. ZAPROSZENIE Do PRAC W KOMISJI KONKURSoWEJ:

Na Podst. art. l5 ust. 2d rtstawy z dnla 24 kwiętnia 2O03r. o działalności
PozYtku Publicznego i o wolontariacie, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Łęcznej zaprasza osoby reprezentujące orgarlizacje
Pozarządowe lub inne podrnioty wynrienione w art. 3 rrst, 3 w/w tl^stawy do
uczestnictwa w kornisji konkursowej powołarrcj w celu opiniowania ofert
złoŻonYch w niniejszym konkursie. Pisemne zgłoszenia podpisalle przęz
osoby uprawnione do reprezentowania organizacjl przyjtnowane sa
w siedzibie PCPR w Łęcznej, pok nr 2 (I piętró) do clnia .9.3,.9.}z 0n;.
do godz. 15.00.
Zudziału w Pracach komisji dotyczącyc|,1 oceny złożonych ofert wyłączone
będą osobY rePrezentujące podrrrioty biorące udział w konkursie oraz osoby
Podlegające wYłączeniu na podstawie przepisow ustawy z dnia 14 czetwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. IJ. z 2022l..,
poz. 2000 z póżn, zrn.) doty czących wyłączenia pracownika.

§ 8. TERMIN, TRYB I KRYTERIA sToSoWANE
PRZY WYBORZE OFERTY:

1. Otwarcie irozpatl,zenie ofert nastąpi w dniu *.?.,..Os.2023r. o godz. 10.00
w siedzibie Powiatowego Centrum Pornocy Rodzinie, ul. Staszica g,21-010
Łęczna- pok nr 2 (I pięt1-o).

2. W celu opiniowania złożonych ofert, zostanie
konkursowa.

powołana konlisja

oferly zostaną ocenione w dwoch etapach: ocena fbrmalna i ocena
nrerytory czna przez kornisj e konkursową.
Otwarcie ofert i ich ocena formalna są jawne.
Kryteria oceny formalnej ofert:
1 ) oferta została złożona przez kwalifikującego się oferenta,
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2) oferta podpisana przęz uprawnione osoby,
3) oferta została złożona w termirrie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu,
4) oferta złożonajest na właściwyln dnrku ofefty,

5) oferta zawlera wymagane w ogłoszeniu załączntkt,
6) oferent nie zalega z opłacaniern nalęztroścl z tytułu zobowiązań

podatkowych,
7) oferent nie zalega z opłacaniem nalezności z tytułl składek na

ub ezpieczerr i a społe Qznę,

8) oferta jest zgodna z warunl<amt realrizacji zadania okreŚlonYmi

w ogłoszeniu: wykazany wkład finansowy, cel i termin rea|izacji zadanla

zgodny z warunkami konkursowyrni;
Spełniarrie wszystl<ich l<ryteriów formalnych jest warunkiem do poddarria ofertY

ocenie merytorycznej, W przypadku nic spełnienia wszystkich war-unków ocenY

fbrm alnej o ferla n i e zo stan ie r ozp atrzona rnerytoryc znie -

6. Kryteria oceny merytorycznej ofert i maksymalna wartoŚĆ Punktów
możliwych do uzyskania:

Kornisja konkursowa przyzlla złożonyn ofertom punkty w poszczegolnYch

kategor-iach w skali od 0 pkt do 5 pkt. Maksymalna ilość punktów mozliwych do

rrzyskania w ocenie kornisji konkursowej - 50 pkt. Oferly ocenianie są Pod
względem:

l) mozliwości realizacjl zadania, w tym:

a) doświadczęnte of-erenta w realizacji podobnych zadah (0-5 pkt),

b) kwalifikacje kadry realtzujące1 zadanie (0-5 pkt),

2) jakośc wyl<onarria zadanta publicznego, w tym:

a) 
-osiągalnośó i realność wskazanych rezultatów oraz tch adekwatnoŚci do

cęlu zadania (0-5 pkt),
przydatnośc propollowanych działań oraz dostosowatrie form i metod do

potrzeb adresatow, spójność działań (0-5 pkt),

plan i lrarnlonogram działan, jego spojnośc i realność (0_5 pkt),

sposob i narzędzia motritorowania osiągnięciarezultatow (0-5 pkt);

kalkulacja kosztow:
a) zgodność budzettr z planowariymi działantamt, zasadnoŚĆ i realnoŚc

kosztow (0-5 pkt),
b) udział środków finansowych lub środkow pochodzących z innyclr żrodeł

(0-5 pkt),
c) udział wkłaclu niefinansowego (0-5 pkt);

4) Arlaliza i ocena realizacji zlecorrych zadań publicznych W PrzYPadku
wniosl<odawców, |<torzy w lataclr poprzednich realizowali zlecone zadania

publiczne, biorąc pod uwagę rzetelnośc i terminowość oraz rzętelnoŚĆ

rozliczenta środl<ow (0-5 pkt). . r

]. Wybor ofert zostanie dokonany do dnia .ł;'1,.-o. .T-,...2023,.

8. W}niki otwafiego konkursu ofert zostaną ntęzwłoczntę podane do

wi adom o ś c i pub l i czr. ej pop r zez zamięszczęnie :

1) w Biuletynie Inforrnacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Łęcznej www.bip.pcprleczna.pl
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2) w siedzibie powiatowego centrum pomocy Rodzinie w Łęcznej
w miejscu Przeznaczonym na zamies zczanie ogłoszeń, i1. nutablicy ogłoszeń,
3) na stronie internetowej Powiatowego Cenirum Pomocy Rodzinió w Łęcznej
www.pcprleczna.pl

9. W PrzYPadku przyznanla dofinansowania w kwocie niższej niż
wnioskowana, Podmiot zostanie poinforTnowany w ogłoszeniu o ,ybo.r.
ofert o kwocie przyznanej dotacji oraz będzie zobowiązany do z[ożenia
Przed zawarciem umowy zaktualizowanego kosztorys u realiza,cji zadania
oraz zaktualtzowanęgo harmonogramu i opisu działah, w tym w przypadku
zmiany terminu i zakresu rea|izowanego zad,ania.

§ 9. INFORMACJA O ZREA LIZOWANYCH PRZEZ
ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ROKU
OGŁO§ZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT

I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO
SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANYCH Z NIMI KOSZTAMI, ZE
SZCZEGÓI,NyIVI UwzGL ĘD NIENIE M wys oKo Ś c l o ó rł c"u,

lp Podmiot
Kwota
dotac.ji

przyZnana)
zgodnie

Z umową

Kwota
dotac.ii
wydana

i rozliczona,
zgodnie

z umową

Nr umowy i.jei
data zwarcia

l

Parafia p,w. św. Barbaly w Łęczne.j,
21-0l0 Łęczna, Al, Jana Pawła II 97
(Su ie t l i c, a op i e lrtl ńc. z o -l,vyc hotl, ttl.v c z cl,

w Łęt,znęj, Al, ,Ianu Puulu II 97)

18 000 zł 18 000 zł Umowa
Nr 0ll2022

zawarta w dn.
l5.04.2022r.

2.

Stow,at,z)lszenie Nu.sza Swietlic,a pomocncl
Dklń, Ciechanki 53, 2 l -0 l 3 Pttcherc:zcjw
( Sw i et l i c ct prof i l aktyc z n o-1,vyc hol,u ctl,t, c z ct

v, Nctclrybiu)

l5 000 zł 15 000 zł Ulrlowa
Nr 0212022

zawarta w dIr.

15.04,2022r.

t

Stc,lwttrz)lszenie Nusztt Syt,iet]icct - Potnocną
Dłoti, Ciec:hctnki 53, 2 I -0l 3 Pttchcu:zów
( Ślt, i et l i c ct pro.f i l akt 1,c ztlt1-1,t yc h oyv ctly c z ct
yr Ciechctnkclch)

11 000 zł 11 000 zł
Urtlowa

Nr 0312022
zawarta w dn.
l5.04.2022r.

4,
S t ow a t'z 1, 5 2 ę n i a Ir,I u ;; z ct S1v ie I l.i c tt _ p o m r l c n u
Dłoń, Ciechctnld 53, 2 1 -0 1 3 PLtchac,zóyv,
(Sl,vi e t li c ct p t,o.fi.l alrĘ,c z t.t cl-u,yc llol,v alv c z tt
l,u Ostt,ówltu)

11 000 zł ll 000 zł
Ulrrowa

Nr 0412022
zawarta w dll.
l5.04.2022r.

5.

Parafia Rzyrlskokatolicl<a p.w. św. Marii
Magdaleny, ul. Swiętoclu sl<a 2, 21-0 l 0 Łęczna
(Swi e t l i c a. op ie ku ńcz o -1,1,yg ho:l, ct1,1, c z ct,

w Łęc,znej, ul. Ś,t,iętodtt,slut 2)

15 000 zl 15 000 zł Ut-nowa
Nr 0512022

zawarta w dn.
l5.04.2022r.

RAZEM 70 000 zł 70 000 zł
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§ l0. DODATKOWE INFORMACJE:

1 . Treść otwartego l<onkursu ogłoszono:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum PomocY

Rodzi ni e w Łęcznej www,bip.pcprleczna,p1
2) * siedzibie Powiatowego Centrttm Pomocy Rodzinie w Łęczne1

w miejscv przęznaczonylTl na zamięszczanie ogłoszeń, tj. na tablicY

ogłoszeri
3) na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Łęcznej www.p cprl eczn a.pl

2. Złożenie oferty w ramach r-rirliejszego otwartego
rówtrozlra czne z akceptacją tręśoi tego ogłoszenia.

konkursu ofert jest

3. Otwarly konkurs ofęrt jest nieważny jeżeli nie złożono żadne1

żadna ze złozonych ofert nie spełniała Wymogow zawat1tych w
oferty lń
ogłoszeniu

o otwarlym konkursie.
4 . Informacji w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadanta

publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pleczy zastęPczej

udziela:
Kornelia Bartoch- referent ds. kadrowych

Powiatowe Centrurn Pot-tlocy Rodzirrie w Łęczrlej

ul. Staszica 9

ż1-010 Łęczna
tel. B1 53 1 5 3B2 pn-pt w godz. 07.00-15.00

§ 11. DANE OSOBOWE-KLAUZULAINFORMACYJNA:

Danę osobowe są przetwarzanę zgoclnie z przęplsami Rozporządzenia Parlamęntu

Europejskiego i Rady (UE) 20161619 z dnia 27 kwietnia2016r. w sprawie ochrony

osób rrryrriyrh w związ\<u z przetwarzaniem danych osobowych i w sPrawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE
(zwanyrn dalej,,RODO").

Każda otgarltzacja pozarządowa, irrny uprawrriony podrniot przystępujący do

otwartego konę.ris., ofert podaje dane dobrowolnie. Bez podania i udostęPnienia

*y,ougunych danych osobowyclr nie będzie mozliwy udział w konkursie ofert.

l) Adrninistratorem danych osobowych jest Powiatowe Cęntrum PomocY Rodzinie

z. siedz,lbąw Łęczrlej przy trl. Staszica 9, reprezentowane przęz Dyrektora - Panią

Agrrieszkę Korzerriewską. Z Adrrrinistratorem danych osobowych filozna

skontaktować się za pośrednictwem poczty plsząc na adres: ul. Staszica 9,

2 1 -0 1 O Łęczrla, ę- rn ai l : sekrętari at@p cprleczna.pl,

2) powiatowe Centnttn Potrrocy Rodzinie w Łęcznej wyznaczyło inspektora

ochrony clarrych osobowych: Pani Kornelia Baftoch, z którYrn moŻna się
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kontaktowac w sPrawaclr dotyczących przetwarzanla clanych osobowych pod
nr tel. 8l 53 I5 382lub poprzez adres e-rnail: k.bartoch gpcpileczna.pl,
3) Dane osobowe zawartę w złożonych dokumentach będą przetwarzane w celu
PrzeProwadzęnia otwarlego konkursu ofert na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i cRODO, zgodnie Z ustawą z drria g 

"r"r*Ću 2011r. o wspieraniu rodziny
i systernie pieczy zastępczej oraz ttstaw ą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pozytku publicznego i o wolontariacie:

a) oceny złożonyclr ofert i wybo.u oferty najl<orzystniejszej,

b ) udzi el e nj a zanlowi en i a i zaw al. ci a Ll1ll owy,

c) r ealizacji i r ozliczenia zanrówi en i a,

d) archiw izacji dokutnentacj i ;

4) Dane osobowe będą ujawniane osobom upowaznionym przez adrrrinistratora
danYch osobowYch oraz podlniotoln upowaznionylTl na podstawie przepisów
obowiązującego W tYm zal<resie prawa. Ponadto w zakresie stanowiącytlr
informacj e Publiczną dane będą ujawrriane kazdemu zainteresowanemu taką
inforrnacją lub prrblil<owane w BIĘ
5) Dane osobowe będą Przechowywane od momentu zakoń czenia sprawy przęz
okres wYnikająCY Zprzepisów prawa dot. archlwizacji orazinnych przepisow,
6) Obowi ązek Podania danych osobowych jest wylnogiem ustztwowyln związanymZ udzlałęm W niniejszYrn konkursie ofert oraz warunkiem zawarcia u,11o*y,
w PrZYPadku wYboru ofertY. Podanie danych jest obowiązkowe, a konsekwenń
niePodania danYch osobowych będzie niemozność udziału w postępowaniti
oraz zawarcia umowy,

7) Dane osobowe nie będą przetwal,zane w sposob zautotnatyzowany (w tym przez
profilowanie), stosownie do art. 22 RODO,
8) Uprawnienia:

a) na podstawie ar1. l5 RoDo prawo dostępu do danych osobowych,
b) na podstawie aft. 16 RoDo prawo do sprostowania danych osobowych,
c) rra Podstawie art. 18 RODO prawo żąd,arlia od administratora ograniczenitt
Przetwarzania danYch osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o ktolych lTowa
w aft. 18 ust. 2 RODO,

d) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa l.)rzędu Ochrony Danych osobowych,
gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy nobo;

1. Wzor oferty -załącznil< rrr l
2. Wzor sprawozdallia - załącznik rlt 2
3. Ranrowy wzor umowy - załącznil< nr 3
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