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BT]RMISTMA MIASTA LUBARTOW

z dnia ....LA...t r"go 2022 r.

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadafi publicznych w 2022 roku
z budZetu Gminy Miasto Lubart6w dla organizacji pozarz4dowych oraz podmiot6w okreSlonych

w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci poiytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art.30ust. l ustawy zdnia Smarca 1990r. osamorzqdzie gminnym (Dz.U.22021r. po2.1372
zp62n. zm.), wzwi4zku zart.13ustawy zdnia 24kwietnia 2003r. odzialalnoici po|ytku publicznego
io wolontariacie (Dz.U. 22020r. pol.1057 zp62n. zm) oraz uchwaty Nr XXXIV1247/2021 Rady Miasta

Lubart6w zdnia 29 wrzelnia 2021r. wsprawie uchwalenia Programu wspfilpracy Gminy Miasto Lubartdw
z organizaciami pozarzqdowymi oraz podmiotomi olereilonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
odzialalnoSci po2ytku publicznego io wolontariacie na 2022rok (Dz.tJ. Woj. Lubel. 22021po2.4245),
zarz4dzam co nastgpuj e :

$ 1. l.Oglaszam otwarfy konkurs ofert na realizacjg w2022 roku zadari publicznych wzakresie ochrony
ipromocji zdrowia, wtym dziatalnoSci leczniczej wrozumieniu ustawy zdnia l5kwietnia 2011r. odzialalno$ii
leczniczej z bud2etu Gminy Miasto Lubart6w.

2. Tre$6 ogloszenia o otwartym konkursie ofeft, o kt6rym mowa w ust. I stanowi zalqcznik nr I do niniejszego
Zarz4dzenia.

3. Wz6r arkusza oceny formalnej oferty stanowi zal4czniknr 2 do niniejszego Zarz1dzenia.

4. Wzot arkusza oceny merytorycznej oferfy stanowi zalqcznik nr 3 do niniejszego Zarz4dzenia.

5'Konkurs, okt6rym mowa wust. l bgdzie przeprowadzony zgodnie zustaw4 zdnia 24kwietnia 2003r.
o dzialalnoSci potytku publicznego i wolontariacie, uchwal4 Nr XXXIV1247l2O21Rady Miasta Lubart6w zdnia
29 wrzeinia 2021r. w sprawie uchwalenia Programu wsp1lpracy Gminy Miasto Lubartdw z organizacjami
pozarzqdowymi oraz podmiotami oltreilonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoici
poiytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok oraz Wyteriami zawartymi w zal1czniku, o kt6rym mowa
w ust. 2.

6' Ogloszenie o konkursie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu Miasta Lubart6w
www.umlubartow.bip.lubelskie.pl (zakladka Wspdlpraca z organizacjami pozarzqdowymi/Konkursy, Nabory
oferA, na stronie internetowej Urzgdu Miasta Lubart6w www.lubartow.pl orai zamieszczone na tablicy ogloszeri
w siedzibie Urzgdu Miasta Lubart6w.

$ 2. Wykonanie Zarz4dzenia powierzam Naczelnikowi Wydziafu Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji
Spolecznej Urzgdu Miasta Lubart6w.

$3, Zarz4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Lubart6w

ea{6
Krrysztof Pa5nik
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Zal4cznikNr 1 do zarzqdzeniaNr VIIV..$. {;.8..AOZZ

Burmistrza Miasta Lubart6w

, an 
^.LA..tutego 

2022 r.

BURMISTRZ MIASTA LUBARToW
oglasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadafi publicznych w 2022 roku

z budietu Gminy Miasto Lubart6w dla organizacjipozarz4dowych oraz podmiot6w
okre6lonych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 krvietnia 2003 roku

o dzialalno6ci poiytku publicznego i o wolontariacie

Cel konkursu: Konkurs ma na celu wyb6r ofert i zlecenie w formie wspierania realizacji zadari public znych
zwigkszajqcych dostgpnoS6 oferfy miasta poprzez udzielenie dotacji podmiotom podejmuj4cym dzialania na
rzecz mieszkaric6w miasta Lubart6w w nastgpuj4cych obszarach:

I. Rodzaje zadafi publicznych, na kt6re mog4 by6 udzielane dotacje:

l. Ochrona i promocja zdrowia, w tym dzialalnoS6 lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia
20ll r. o dzialalnoSci leczniczej:

- dzialania wynikaj4ce zrozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkaric6w gminy dotyczqce opieki
i pomocy osobom przewlekle chorym w fazie terminalnej.

II. Informacja o wysokoSci Srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacj g zadair poiytku publicznego:

1. Na realizacjE zadart publicznych w formach okre5lonych w dziale I na rok 2022 przeznacza sig Srodki
w wysoko6ci25 000 zl (slownie: dwadziescia pigi tysigcy zlotych).

2' Kwoty przewidziane na realizacjg zadart wynikaj4 z projektu bud2etu Gminy Miasto Lubart6w na2022 rok
i mog4 ulec zmianie.

3. Burmistrz Miasta Lubart6w zastrzega moZliwoSi zmiany kwoty wskazanej wust. I w zale1no5ci od kwoty
zapisanej na ten cel w budZecie Miasta.

4.W przypadku niewykorzystania w caloSci Srodk6w na realizacjg zadart og)oszonych niniejszym konkursem
Burmistrz Miasta Lubart6w mole przeznaczy( Srodki na zlecenie zadan zpominigciem otrvartego konkursu ofert,
zgodnie z art. 79a ustawy o dzialalnoSci po4rtku publicznego i o wolontariacie.

III. Zasady przyznawa,nia dotacji:

1. Zasady przyznawania dotacji okreSlaj4 przepisy:

l) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoici poitku publicznego i wolontariacie;
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

2.Do skladania ofert w konkursie uprawnione s? organizacje pozarz4dowe i podmioty okre6lonew art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoici po4t*u publicznegoi wolontariacie, prowadz4ce dzia\alnoSi poZytku publicznego odpowiednio do tery,toriatnego ,uk 
"ru 

Miasta
Lubart6w, niedzialajqoe w celu osi4gnigcia zysku oraz kt6rych d2iatalnoSd statuto*a jest igodna z zakresem
ogloszonego do realizacj i zadania.

3' Dofinansowanie nast4pi w formie wsnarcia realizacji zadaniapublicznego.

4' Wsparcie realizacii zadania i udzielenie dotacji nastgpuje z zastosowaniem przepis6w art. l6 ustawy z dn.
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.

5. Decyzjg o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje w trybie zarz4dzenia Burmistrz Miasta Lubart6w,
z uwzglgdnieniem opinii Komisji Konkursowej.

6. Od decyzji Burmistrza Miasta Lubart6w nie przysluguje odwolanie.

7. Wysoko66 dotacji mohe byd nilsza niZ wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent moze
negocjowa6 zmiang zakresu realizacji zadania lub wycofa6 ofertg. Po doprecyzowaniu *u.unk6* realizacji zadania
w zaktualizowanym opisie poszczeg6lnych dzialafi, harmonogramie i kosztorysie, mo2e zostad udzielona dotacja.
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8. Burmistrz mo2e odm6wi6 podmiotowi wylonionemu w konkursie prryznania dotacji i podpisania umowy
w przypadku, gdy okaze sig, i2 zaktualizowany zakres zadania znaczqco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot
utraci zdolno66 do czynno6ci prawnych lub zostan4 ujawnione nieznane wczesniej okoliczno6ci podwa2ajqce

wiarygodno$c merytoryczn4 lub finansow4 oferenta.

fV. Terminy i warunki realizacji zadafi;

l. Zadania powinny by6 realizowane w terminie: od dnia podpisania um6w do dnia 31 grudnia 2022 roku.

2. Zadania winny by6 realizowane znajwyilsz4 starannorici4, zgodnie zzawart1 umow4 oraz
z obowi4zuj4cymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

3. Zmiany w zakresie merytorycznym zadania, jak r6wnie2 zmiany zwi4zane z terminem
iharmonogramem jego realizacji, zuwzglgdnieniem tre$ci umowy, wymagaj4 akceptacji pisemnej Burmistrza
Miasta Lubart6w lub zmiany umowy.

4. Zadania powinny by6 realizowane na rzecz mieszkaric6w Miasta Lubart6w, na terenie Miasta Lubart6w lub
w przypadku imprez/wydarzeri kulturalnych, artystycznych, rekreacyjnych i edukacyjnych w miejscach, gdzie s4
organizowane.

5. Dopuszcza sig dokonywanie przesunigi pomigdzy poszczegolnymi pozycjami kosztorysu d. dzialaniami, a w
przypadku jednego dzialania pomigdzy poszczeg6lnymi kosztami tego dzialania, okreSlonymi w kalkulacji
przewidywanych koszt6w w ofercie, z zachowaniem zasady nie zwigkszenia tego wydatku o wigcej nit 30 o/o oriz
nie dodaj4c nowego. Zmiany do wyzej okre6lonych poziom6w nie wymagaj4 aneksu do umowy.

6. Nie dopuszcza sig moZliwo5ci dokonania przesunig6 z koszt6w merytorycznych na koszfy administracyjne.

7' Podmioty, kt6re otrzymuj4 dotacjg na realizacjg zadania s4 zobowi4zane zamieszczat w spos6b czytelny
informacjg, 2e realizowane zadanie jest dofinansowane zbudiletu Gminy Miasto Lubart6w. Informicja ta powinna
byi podana stosownie do charakteru zadania.

8. Oferent ma obowi4zek dostosowania oferfy do obowi4zuj4cych w Polsce obostrzefl zwi4zanych
z koronawirusem SARS-CoY-2, w szczegolnoSci Sledzenia komunikat6w, wytycznych i zaleceh Ministerstwa
Zdrowia, Gl6wnego Inspektora Sanitarnego i innych wla(ciwych slu2 iorganOw, W przypadku uzyskania dotacji
Oferent zobowi4zany jest do przekazania odbiorcom zadania publicznego informacji'dotycz4cych obostrzeri
zwi4zanych z sytuacj4 epidemiologiczn4.

9. Oferent realizuj4cy zadanie publiczne finansowane ze Srodk6w dotacji ma obowi4zek zapewnienia
dostgpno6ci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami. DostgpnoSi musi byc zapewniona co najmniej w minimalnym
wymiarze, o kt6rym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostgpioici osobom ze
szczeg1lnymi potrzebami. Dotyczy to takZe stron internetowych i aplikacji, jakie bgd4 wykoriystane do realizacji
zadania, kt6re spelniaj4 wymagania okreSlonew ustawie z dnia 4la,yietnia 2019 r'. o dostgpioici cyfrowej stron
internetowych i aplikacii mobilnych podmiot|w publicznych. W indywidualnym przypadku,lezeli o$rent nie jest
w stanie, w szczeg6lnoSci ze wzglgd6w technicznych lub prawnych, zapewnid doitgpno6ci osobie ze szczegolnymi
potrzebami w zakresie, o kt6rym mowa w art.6 ustawy o dostgpno(ci, podmiot jeit obowi4zany zapewnle tukl";
osobie dostgp alternatywny. Rekomendowane jest opisanie w skladanej ofercie realizacji zaianii publicznego
w jaki spos6b zostanie zapewniona dostgpnoS6 dla os6b ze szczegolnymi potizebami w wymiarze
architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym, atakile ewentualnie dostgp alternatywny.

V. Termin i warunki skladania ofert:

1. Oferry naleZy sklada6 wzamknigtych kopertach do dnia l0 marca 2022 roku do sodz. 15:30 wlJrzgdzie
Miasta Lubar16w, ul. Jana Pawla II l2 w Biurze obsfugi Mieszkarica (parter).

2. W przypadku ofert przesylanych drog4 pocztow4 decyduje data wplywu do Urzgdu Miasta Lubart6w, a nie
data stempla pocztowego.

3. Na kopercie nale2y umieSci6 nazw1 oferenta oraz nazwQ zadania jakiego oferta dotycry, zgodnie
z zapisami w dziale I z dopiskiem:

Ochrona i promocja zdrowia"
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4. Ofertg nale\ sporzqdzil wraz zzal4cznikami wedlug wzoru zawartego w zal4czniku do rozporz4dzenia
Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 24 paLdziemika 201 8 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) w sprawie wzorow
ofert i ramowych wzordw umdw dotyczqcych realizacji zadari publicznych oraz wzordw sprawozdari z wykonania

tych zadan - wzor stanowi zalqcznik do ogloszenia, dostgpny jest r6wnie2 w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzgdu Miasta Lubart6w orazna stronie intemetowej Miasta Lubart6w www.lubartow.pl.

5. Do oferty konkursowej naleiry dol1czy(, nastgpuj4ce dokumenty:

l)kopig aktualnego odpisu zKrajowego Rejestru S4dowego [wydruk komputerowy aktualnego odpisu zKRS
zgodnie zart.4 ust.4aa ustawy zdnia 20sierpnia 1997r. oKrajowym Rejestrze S4dowym (Dz.U. 22021r.
poz.112 zpoLn. zm. ], rejestru lub odpowiednio wyci4g z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzaj4ce status
prawny oferenta i umocowanie os6b go reprezentuj4cych. PowyZsze dokumenty musz4 by( zgodne
z aktualnym stanem faktycznym i prawnym;

2)w przypadku stowarzyszen zwyktych (kt6re powstaly po 20.05.2016r. lub dokonaly zmian zgodnie
z nowelizacj4 ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 22020 r. poz. 2261) i zawieraj1 w regulaminie
dzialalno6ci wymagane w rozdziale 6 ustawy (Prawo o stowarzyszeniach) informacje - do oferty powinien byi
zlo2ony regulamin dzialalnoSci stowarzyszenia;

3) w przypadku skiadania oferry wsp6lnej - umowg zawart4 pomigdzy partnerami, okre6laj4c4 zakres ich
Swiadczeri skladaj4cych sig na realizacjg zadania publicznego.

4) w przypadku skladania oferty po raz pierwszy Oferent ma obowi4zek zloLyc aktualny statut lub inny
dokument okre$laj4cy przedmiot dzialalno5ci.

6. Wszystkie pozycje formularza oferty musz4 zosta( wypelnione zgodnie z pouczeniem co do sposobu
wypelniania oferry. Je2eli kt6rekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta lub zgLaszanego przez niego projektu naleZy
wpisa6 np.,,nie dotyczy".

7 . Oferty przeslane drog4 elektroniczn4 nie bgd4 brane pod uwagg.

8. Nie wymaga sig wskazywania komplementarnoSci zadania z innymi dzialaniami podejmowanymi przez
organizacjg lub inne podmioty.

9. Wypelnienie czeSci III. nkt 6. tabela:
publicznego - iest obowiazkowe.

Dodatkowe informacje dotycz4ce rezultat6w realizacji zadania

10. Oferent winien przedstawi6 ofertg zgodnie zzasadami uczciwej konkurencji, gwarantuj4c wykonanie
zadania w spos6b efektywny, oszczgdny i terminowy.

I l. Oferent ma obowi4zek wniesienia wkladu finansowego wlasnego, kt6ry nie mo2e byd niiszv ni2 5yo
w stosunku do calkowitej warto6ci zadania publicznego.

12.2a wklad finansowy rozumie sig Srodki finansowe wlasne oferenta lub pozyskane przez niego ze Lr6del
innych nizbudZet Miasta Lubart6w.

13. Dopuszcza sig pobieranie Swiadczeri pienigZnych od odbiorc6w zadania publicznego pod warunkiem, ze
podmiot realizuj4cy zadanie publiczne prowadzi dzialalno6d odplatnq po4rtku publicznego, zktorego doch6d
przeznacza wyl1cznie na dzialalno$i statutow4.

14. Wklad osobowy rozumiany jest jako nieodplatna, dobrowolna praca spoleczna czlonkow organizacji
i SwiadczEnia wolontariuszy planowane do zaangaZowania w realizacjg zadania publicznego. Stawki godzinowe db
wyceny wkladu osobowego okre6la sig nastgpuj4co:

1) w przypadku prac administracyjnych i pomocniczych: maksymalnie 30 zl.lgodz.,

2) w przypadku prac ekspert6w i specjalist6w: maksymalnie 100 zl.lgodz..

15. Oferent odpowiada zarzetelnoii, poprawnoSi i kompletnoSi oferty orazzawafich w niej informacji.

16. Ofertg nalefr zloLy(, w 1 egzemplarzu.

17.W przypadku skladania zal4cznik6w wformie kserokopii powinny by6 one potwierdzone za zgodno1(,
z oryginalem przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta, zgodnie z dokumentami, zzastosowaniem formuly
,,Potwierdzam za zgodnoil z oryginalem strony od ... do. ..",bqdi, na kaZdej ze stron z podpisem i dat4.

18. W przypadku brak6w i blgd6w formalnych w ofercie lubli zalqcznikach do ofeffy, oferent moze zostac
wezwany w celu ich uzupelnienia. Uzupelnienie to musi nast4pi6 w terminie 3 dni od daty zawiadomienia.
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19. Oferta powinna byd podpisana przez osoby upowaznione do tego, zgodnie zzapisami statutu
iaktualnego odpisu zrejestru lub ewidencji. leileli osoby uprawnione nieposiadaj4pieczqtek imiennych, podpis
musi by6 zloiony pelnym imieniem i nazwiskiem w spos6b czytelny z podaniem pelnionych funkcji.

20. W celu uniknigcia blgd6w formalnych naleiry zwr6ci6 uwagg na poprawno66 o6wiadczeri, kt6re znajdujq sig
w tre6ci oferly realizacji zadania publicznego.

21. Podmiot skladaj4cy wigcej niz jedn4 ofertg moze umie5cii je wjednej kopercie oraz dol4czy6 jeden
komplet wymaganych zal4cznik6w. Na kopercie naleLy umie6ci6 narwy zadari publicznych, ktore zgloszono do
konkursu ofert.

22. Ofefi zlozone po terminie podanym w ogloszeniu lub te, kt6re wptyngly poczt4po terminie (decyduje data
wplywu do Urzgdu Miasta Lubart6w) nie bgd4 rozpatrywane.

23.Oferty zlohone bez koperty nie bgd4 rozpatrywane.

24.TreS6, ogloszenia o niniejszym konkursie idruk oferty w wersji elektronicznej jest dostgpny na stronie
www.lubartow,pl (zaktadka/ikonka ,,ngo organizacje pozarz4dowe/ konkursy ofert"), w Biuletynie Informacji
Publicznej www.umlubartow.bip.lubelskie.pl (zakladka w MENU-1 Wsp6lpraca z organizacjami
pozarz}dowymi/Konkursy-Nabory ofert) oraz na tablicy ogloszeri w lJrzgdzie Miasta Lubart6w - na parterze
budynku. Wersjg papierow4 mo2na pobra6 w lJrzgdzie Miasta Lubart6w w Biurze Obsfugi Mieszkaric6w na
parterze.

25. Terminowe zlolenie poprawnej i kompletnej oferty w konkursie nie jest r6wnoznaczne
zprzyznaniem dotacji.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1. Ostateczne rozstrzygnigcie konkursu nastqpi nie p62niej, niZ w ci4gu 30 dni od ostatniego dnia skladania
ofert.

2. Otwarcie zlohonych ofert przez Komisjg Konkursow4 powolan4 zarzqdzeniem BurmistrzaMiasta Lubart6w
nast4pi 14 marca2022 r. o godzinie 12:00 (pok6j nr 105, I pigtro)

3. Oferfy zostan4 zaopiniowane przez Komisjg Konkursow4.

4. Decyzjq o wyborze ofeft i o udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Miasta Lubart6w w formie zarz4d,zenia,
dla kt6rego nie stosuje sig trybu odwolawczego.

5. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczqcy, aw przypadku jego nieobecnoSci - osoba przez
niego wskazana. Komisja mohe prowadzi6 postgpowanie konkursowa przy obecnoSci przynajmniej 50 % skladu
Komisji.

6. Otwarcie kopert z ofertami odbywa sig w obecnoSci co najmniej 50%o czlonk6w Komisji.

7. Komisja podejmuje decyzje w glosowaniu jawnym zv,rykr4 wigkszosci4 glos6w.
glos6w r ozstrry ga glos Przewodn icz4cego Komisj i.

W przypadku r6wnej liczby

8. Sekretarz Komisji ..vqYznaczony przez Przewodnicz4cego sporz4dza protok6l z posiedzef Komisji oraz
prowadzi dokumentacjg postgpowania konkursowego.

9.Przed przyst4pieniem do oceny formalnej Komisja nadaje numery porz4dkowe ofertom zloLonym na
raalizaojg poszozog6lnych dziedzin zzaktesu zadan publicznych objgrych postQpowaniem konkursowym.

10. Ocena formalna ofert dokonywana jest przez Czlonk6w Komisji i dokumentowana poprzez wypelnienie
,,Arkusza oceny formalnej oferty", stanowi4cego zal4cznik nr 2 do Zarz4dzenia, wypelnionego dla kaadej of"rry .

ll.Przy rozpatrywaniu ofert pod wzglgdem formalnym brane bgd4 pod uwagg nastgpuj4ce kryteria formalne:

1) Oferta zostala zlo2ona na wlaSciwym formularzu;

2) Oferta zostala zloilona w zamknigtej kopercie;

3) Oferta zostalazlo2ona w terminie wskazanym w ogloszeniu konkursowym;

4) Wszystkie pozycje formularza oferty wypelnione zostaly zgodnie z pouczeniem umieszczonym we wzorze
oferty stanowi4cym zal4cznik I do rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitetu do spraw Po4dku Publicznego
z dnia 74 paidzienika 201 E r. (Dz. U. 201 8 r. poz. 2051) w sprawie wzor6w ofeft i ramowych wzor6w um6w
dotycz4cych realizacji zadari publicznych orazwzorow sprawozdafi z wykonania tych zadan;
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5) Oferta zawiera poprawny rodzaj zadania publicznego;

6) Termin realizacji zadania zgodny jest z terminem wymaganym w ogloszeniu konkursu;

7) Oferla wypelniona jest komputerowo;

8) Oferta zloilona zostala przez podmiot uprawniony do jej zlozenia, a kt6rego dziatalnoS6 statutowa zgodna jest
z zal<r esem zadania pub I i cznego b gd4ce go przedm i otem konkursu;

9) Dokumenty s4 opatrzone dat4 oraz podpisem osoby upowa2nionej lub podpisami os6b upowa2nionych do
skladania o6wiadczeri woli w imieniu oferenta/oferent6w;

1 0) Oferta zawier a wymagane zal1czniki

1 1) Oferta zawiera obligatoryjnie rezultaty okre$lone w ogloszeniu konkursowym;

l2) Kalkulacja przewidywanych koszt6w realizacji zadania jest poprawna pod wzglgdem formalno-rachunkowym
(cz. Y. A i V. B oferty, uwzglgdnienie wkladu wlasnego finansowego - wsparcie zadania).

12.W przypadku brak6w lub blgd6w formalnych wofercie ltftli zal4cznikach do oferty, oferent moze zostad
wezwany w celu ich uzupetnienia. Uzupelnienie to musi nast4pi6 w terminie 3 dni od daty zawiadomienia.

13. Komisja konkursowa mole 24dac od oferent6w dodatkowych wyja6nieh dotycz4cych treSci zlo2onych
ofert.

14. Po zakoficzeniu oceny formalnej wszystkich ofert Komisja sporz1dza w formie zal1czntkow do protokotu
prac Komisji wykaz ofert ocenionych pozytywnie i negatywnie pod wzglqdem formalnym.

15.Oferry niespelniaj4ce wymog6w formalnych okreSlonych wust. ll lub nieuzupelnione po wezwaniu,
o kt6rym mowa w dziale VI ust 72, zostan1 odrzucone i nie bgd4 podlegaly ocenie merytorycznej.

16. Ocena merytoryczna ofert dokonyvana jestprzez Czlonk6w Komisji poprzezprzyznanie okreSlonej liczby
punkt6w na,,Arkuszu oceny merytorycznej oferty", stanowi4cej zalqcznik nr 3 do Zarz4dzenia.

l7.Przy rozpatrywaniu ofert pod wzglgdem merytorycznym brane bgd4 pod uwagg nastgpuj4ce krlteria
merytoryczne, z uwzglgdnieniem art. 15 ust 1 ustawy o dzialalno6ci poZytku publicznego i o wolontariacie:

I ) Ocena mo2liwoSci realizacji zadania przez oferenta - 0-20 pkt.

2) Proponowana jako6i wykonania zadania i kwalifikacje os6b, prry udziale kt6rych oferent bgdzie realizowal
zadanie - 0-35 pkt,

3) Przedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadania, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego - 0-15
pkt.

4) Wysoko66 planowanego przez oferenta udziafu Srodk6w
z innych Lr6delnarealizacjg zadania- 0-10 pkt.

finansowych wlasnych lub Srodk6w pochodz4cych

5)Planowany przez oferenta wklad rzeczowy, osobowy, wtym Swiadczenia wolontariuszy ipraca spoleczna
czlonk6w - 0-10 pkt.

6) Ocena realizacji zadafr publicznych, w przypadku organizacji,
zadania publiczne, w tym rzetelno6ci i terminowo$ci oraz
realizacjq zadai - 0- 1 0 pkt.

18.Oferty, kt6re otrzymaly wwyniku ostatecznej oceny
uzyskai rekomendacji do dofi nansowania.

merytorycznej mniej nil 65 punkt6w nie mog4

19. Komisja na kazdym etapie swojej pracy moZe wezwat do zloilenia wyja6nieri w sprawie oferty osobg
.uqyznaczonq w ofercie do skladania wyjaSnieri.

20. Komisja rekomenduje te ofertlz, kt6re najlepiej stuz4 realizacji zadah poLrytku publicznego. NastEpnie
przekazuje swoje propozycje Burmistrzowi.

21 . Po zakofczeniu prac Komisji Przewodnicz4cy przekantje Burmistrzowi Miasta protok6l wraz
zzalqcznikami.

22.Ostatecznego wyboru ofert wraz zdecyzjq owysokoSci kwoty dotacji dokonuje Burmistrz Miasta
Lubart6w.

kt6re w latach poprzednich realizowaly zlecone
sposobu rozliczania Srodk6w otrzymanych na
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23. Dotacje udzielone zbudletu Miasta Lubart6w wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane
nienaleznie lub w nadmiernej wysokoSci podlegaj4 nvrotowi do budzetu wraz z odsetkami w wysokoSci okreslonej
jak dla zalegloSci podatkowej.

24. Niezwlocznie po wyborze ofertprzez Burmistrza Miasta oglaszane s4 wyniki konkursu.

VU. WysokoSd 6rodk6w przekazanych na realizacjg zadar{ publicznych:

W roku 202lprzekazano Srodki publiczne wformach okreSlonych wdziale I kwotg wwysokoSci 25.00021 na
zadanie w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym dzialalno6ci leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011r. o dzialalno6cileczniczej.

Informacji dotycz4cych otwartego konkursu ofert udziela Wydzial Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji
Spolecznej Urz}d Miasta Lubart6w przy ul. Jana Pawla Il 12, 2l-100 Lubart6w, tel. 8l 854 46 29, 81 855 22 73.
Ponadto informacje zamieszczone s4 na stronie internetowej
www.lubarlow.pUorganizacjejozarzadowe (zakladka konkursy ofert); w Biuletynie lnformacji Publicznej
www.umlubartow.bip.lubelskie.pl (zakladka w MENU-1 Wsp6lpraca z organizacjami pozarz4dowymi/Konkursy-
Nabory ofert) oraz na tablicy ogloszeri Urzgdu Miasta Lubart6w.
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ZalqcznikNr 2 do zarz4dzenia

Burmistrza Miasta Lubart6w

Nr vuv....B.7.8.nozz

Oferta Nr .............

z dnia, I l...lutego 2022 r,

ARKUSZ OCEI.IY FORMALNEJ OFERTY

. Informacje awowe:
I Nazwa oferenta:
2. Rodzaj zadania publ icznego :

Tytul zadania publicznego:
4. Data zlohenia ofert:
5. Data oceny ofert:

,,
Ocena lbrmalna

Kryteria formalne: tak nre

1 Oferta zostala zloilona na wlaSciwym formularzu i w zamknietei kopercie
2. Oferta zostala zloilona w terminie wskazanym w ogloszeniu konkursowym
J. Wszystkie pozycje formularza oferty wypelnione zostaly zgodnie z pouczeniem

umieszczonym we wzotze oferfy
4. Oferta zawiera poprawny rodzai zadania publicznego
5. Termin realizacji zadania zgodny jest z terminem wymaganym w ogloszeniu

konkursu
6. O,ferta wypeln iona j est komputerowo
7. Oferta zloilona zostala przez

dzialalnoSd statutowa zgodna
przedmiotem konkursu

podmiot uprawniony do jej zlolenia, a kt6rego
jest z zakresem zadania publicznego bgd4cego

8. Dokumenty s4 opatrzone dat4 oraz podpisem osoby upowa2nionej lub podpisami
os6b upowaZnionych do skladania o6wiadczeri woli

9. Oferta zawiera wymagane zal4czniki
10. Oferta zalvlera obligatoryjnie rezultaty okreslone w ogloszeniu konkursowym
l1 Kalkulacja przewidywanych koszt6w realizacji zadania jest poprawna pod

wzglgdem formalno-rachunkowym
12. Inny bt4d formalny wskazany przez czlonk6w komisji wraz z uzasadnieniem:

Podsumowanie - oferta spelnia wszystkie kryteria oceny formalnei:

4. Podpisy Czlonk6w Komisii Konkursowei:
Imig i nazwisko Podpis

1.
)
3.

4.

5.
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ZalEcznlkNr 3 do zarzqdzeniaNr VIIV....4 7.E.\OZZ

Burmistrza Miasta Lubart6w

z dnia. Al..lutego 2022 r.

,,
Oce

Notatka w ku wezrvania do zloienia

Pod czlonk6w Ko Konkursowe

fe

ARKUSZ OCET\TY MERYTORYCZNEJ OFERTY
. Informac wowe:

1 Nazwa oferenta:
2. Rodzai zadania publiczneso :

). Tytul zadania publiczneeo:
4. Data zloLenia ofert:
5. Data oceny ofert:
6. Imiona i nazwiska czlonk6w

Komisji Konkursowej:
1

5.

na mervto o

Kryteria oceny merytorycznej Liczba punkt6w
do uzyskania

(max. 100 nkt)

Srednia
arytmetyczna
ocen komisii

1. Mo2liwoS6 realizacii zadania publicznego przez oferenta od0do20
Suma punkt6w w katesorii:

) Proponowana jakoS6 wykonania zadania ikwalifikacje os6b, przy
udziale kt6rych oferent bgdzie realizowal zadanie.

od0do35

Suma punkt6w w katesorii:
3. Przedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadania, w tym w

odniesieniu do iego zakresu rzeczoweqo.
od0do l5

Suma punkt6w w kateeorii:
4. WysokoS6 planowanego

finansowych wlasnych lub
irodel na realizac.ig zadania

przez oferenta udzialu Srodk6w
Srodk5w pochodz4cych z innych

od0do10

Suma punktriw w kategorii:
5. Planowany przez oferenta

Swiadczenia wolontariuszy
wklad tzeczowy, osobowy,

i praca spoleczna czlonk6w.
w tym od0do10

Suma punkttiw w katesorii:
6. Ocena realizacji zadafi publicznych, w przypadku organizacji,

kt6re w latach poprzednich realizowaly zlecone zadania
publiczne, w tym rzetelnoSci i terminowo6ci oraz sposobu
rozliczania 6rodk6w otrzymanych na realizacie zadania.

od0do10

Suma punkt6w w katesorii:
Suma ocen we wsrystkich kryteriach (max. 100 punkt6w)

Informacje dodatkowe i/lub zdania odmienne:

Imig i nazwisko
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