
,,Przemy^l szans^ na zmiany"

WND-RPPK.08.01.00-18-0056/16

Zakres oreanizacvinv i mervtorvcznv zadania bedacv przedmiotem konkursu.

I.Opis wymogbw ogdlnych:

1.Organizacja  pozarz^dowa  wybrana  do realizacji   zadania  publicznego, zwana  dalej
Zleceniobiorc^, zobowi^ze si^ do sktadania cz^^ciowych sprawozdah z realizacji zadania
publicznego zgodnie w podpisan^ umow^.

2.Zleceniobiorca moze powierzy^ podwykonawcom wykonanie zadart obj^tych przedmiotem
konkursu.

53 234,90 zt.wtym:
1.  50 706,25 zt-wyptata

stypendium
2.  2 528,65 zt-obstuga

wyptat

Wysoko^c srodkdw publicznych
przeznaczonych na realizacj^

zadania

Wyptat^ stypendium szkoleniowego za zakoriczone
i trwaj^ce certyfikowane szkolenia zawodowych

Rodzaj zadania

1.

Lp-

Na podstawie art.30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz^dzie gminnym
(Dz.U.z2O16r., poz.446 z po^n.zm.) wzwi^zku z art.ll ust.l i 2, art.13, art. 15-art. 18a ustawy zdnia

24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016c, poz. 1817
z pozn.zm.) oraz upowaznienia Nr 67/2017 Prezydenta Miasta Przemysla z dnia 28 lutego 2017 r.
- Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w PrzemySlu ogtasza otwarty konkurs ofert na
realizacj zadania publicznego w zakresie dziatalnosci na rzecz aktywnej integracji i reintegracji
0charakterze zawodowym w ramach realizacji projektu wieloletniego ,,Przemy^l szans^ na zmiany";
OS Priorytetowa VIII Integracja Spoteczna; Dziatanie 8.1 Aktywna integracja osob zagrozonych
ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym; Umowa nr RPPK,08.01.00-18-0056/16-00 opracowanego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
realizowanego przez Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Przemyslu w okresie od 01 pazdziernika
2O16r, do 31 lipca 2018r. zaprasza do sktadania ofert.

Zlecenie realizacji zadania publicznego w ponizszym zakresie nast^pi w formie powierzenia
1udzielenia dotacji na sfinansowanie realizacji zadania:

I. RodzaJ zadania i wysokosc srodkdw publicznych przeznaczonych na realizacj^.

Ogtosze n ie

ZatQCznik 1
do Zarzqdzenia Nr 36/2017

Dyrektora Miejskiego Ofrodka Pomocy

Spotecznej
w Przemyslu

z dnia 11 pazdziernika 2017r,

VWojewodzki Ur^^d Pracy   ""^"gSggg
Vw Rzeszowie
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3.Zleceniobiorca zobowi^zany jest do umieszczenia znaku Unii Europejskiej, znaku Funduszy
Europejskich, oficjalnego logo promocyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego oraz znaku
promocyjnego Wojew^dzkiego Urz?du Pracy w Rzeszowie, zgodnie z jego Ksi?g^ Znaku:

1)na  listach potwierdzajqcych odbibr  stypendium oraz  innych dokumentach dot.
realizowanej ustugi,

2)w miejscach, w ktorych odbywa si^ wyptata stypendium,

4.Zleceniodawca ma prawo do przeprowadzenia kontroli dokumentdw zwi^zanych l realizacj^
zadania, a  Zleceniobiorca  jest  zobowi^zany do udost?pnienia dokumentacji,   w tym
dokumentdw finansowych oraz elektronicznych zwi^zanych z realizacj^ umowy.

5.Zleceniobiorca ma obowi^zek przechowywania dokumentacji zwi^zanej z realizacj^ umowy do

dnia 31.12.2022 r,

6.Zleceniodawca  przekaze  Zleceniobiorcy  posiadane  listy  obecnoci uczestnikdw na
certyfikowanych szkoleniach zawodowych, w przypadku trwaj^cych lub jeszcze nie zacz?tych
szkoleri Zleceniobiorca jest  zobowi^zany do pozyskania  list  obecnosci  od Zaktadu
Doskonalenia Zawodowegow Przemy^lu, ul. WEIsona 12, 37-700 Przemy^I.

7.Zleceniodawca przekaze Zleceniobiorcy dane osobowe uczestnik^w, w zakresie niezb^dnym

do realizacji zadania. Powierzenie przetwarzania danych osobowych nast^pi na podstawie
wla^ciwej umowy lub porozumienia.

8.Zleceniobiorca zobowigzany jest si^ do bezwzgl^dnego zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, w szczegolnoki danych osobowych, w ktorych posiadanie wejdzie w zwi^zku
z realizacj^ zapisdw Umowy, takze po zakoriczeniu jej realizacji. Zobowi^zuje si^ do zachowania
w tajemnicy i odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentdw zwi^zanych z realizacj^
umowy.

9.W przypadku powierzenia realizacji   zadania podmiotowl trzeciemu Zleceniobiorca

zobowiazanv iest do uzvskania zeodv na przetwarzanie danvch osobowvch pomiedzv

podmiotem trzecim. a uczestnikiem zadania.

II.  Wymagania dotycz^ce realizacji zadania.

1.Przedmiotem zadania jest wyptata  stypendium szkoleniowego za zakoriczone i trwaj^ce
certyfikowane szkolenia zawodowe.

2.Liczba stypendium: 93 - (93 os. x 1 stypendium)

3.Wypiaty stypendium mog^ si^ odbywa^ w godzinach od 8.00 do 19.00 od poniedziatku do
soboty.

4.Planowany termin realizacji zamowienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 r.

5.Miejsce prowadzenia zaj?c: Miasto Przemyil, miejsce wskazane przez wykonawc? na terenie
miasta Przemy^la.

6.Zleceniobiorca b?dzie zobowi^zany do:

1)Zleceniobiorca jest zobowi^zany do pozyskania list obecno^ci (z zastrzezeniem pkt. I.
6) od Zaktadu Doskonalenia Zawodowego w Przemy^lu, ul. Wilsona 12, 37-700
Przemysl.

2)wypfaty stypendium szkoleniowego wszystkim uczestnikom certyfikowanych szkoleh
zawodowych realizowanych w ramach projektu ,,Przemysl szans? na zmiany" tj. dla

wszystkich, ktorzy ukoricz^ certyfikowane szkolenia zawodowe (93 osob)
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3)wyptacania kazdemu uczestnikowi stypendium szkoleniowego po zakoriczonym
szkoleniu w wysoko&i 6,65 zt (brutto + koszty pracodawcy) za kazd^ godzin^
obecno^ci pomniejszonego o sktadki ZUS odprowadzone zgodnie z przepisami prawa,
tj. za i^cznie 7605 godzin, z zastrzezeniem:

a)Osobom uczestniczgcym w szkoleniach  przystuauie  stvpendium
w wvsokoid nie wiekszej niz 120% zasitku. o ktorym mowa w art. 72 ust.
1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracv pod
warunkiem, ze liczba aodzin sikolenia wvnosi nie mnlef niz 150 aodzin
miesiecznie - w przypadku nizszego miesiecznego wymiaru aodzin,

wysokos^ stvpendium ustala sie proporchnalnie, z tvm ie stvpendium nie
maze byi n'tisze niz 20% zasitku o ktorvm mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1
ustawy o promocii zatrudnienia i instvtuciach rynku pracy,

b)Stvpendium szkoleniowe nie orzvstuauie za aodzinv nleobecnoid na

c)Stvpendium przystuquie za minimum 80% procent obecnoici na szkoleniu.

4)ustalenia i optacenia sktadek na  ubezpieczenie zdrowotne oraz sktadek na
ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia
13 pazdziernika 1988 r. o systemie ubezpieczen spotecznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.

963 z pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o ^wiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze ^rodkow publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1793

z pdzn. zm.)

5)zgtoszenia uczestnikdw certyfikowanych szkolert zawodowych do ubezpieczenia
i przekazanie Zleceniodawcy wydrukdw potwierdzajqcych dokonania zgtoszenia,

6)przekazywania Zleceniodawcy w terminie do 3 dni od dnia wyptacenia stypendidw list
wyptat, wyci^gow bankowych i innych dokumentdw potwierdzaj^cych realizacj^
wyptat,

III. Zasady przyznawania dotacji.

1.Post^powanie konkursowe odbywac si^ b^dzie przy uwzgl^dnieniu zasad okreslonych
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnoci pozytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z pozn. zm.),

2.Dotacje celowe na realizacj^ ofert wytonionych w otwartym konkursie ofert s^ przyznawane
poprzez zawarcie umowy.

3.Ztozenie oferty nie jest rdwnoznaczne z przyznaniem dotacji, za^ przyj^cie oferty nie jest
rbwnoznaczne z przyznaniem dotacji w wysoko^ci podanej przez oferenta w kosztorysie.

4.W ramach przyznanych dotacji rozliczane b^d^ koszty zadania ponoszone od dnia zawarcie
umowy- nie przewiduje z\^ refundacji wydatkdw poniesionych przed zawarciem umowy.

5.Dotacje nie b^d^ przyznawane na wydatki niezwt^zane bezpo^rednio z realizacjq zadania.

6.W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy zarezerwowane ^rodki
mog^ by^ przeznaczone na ogtoszenie nowego konkursu.

7.W przypadku przyznania dotacji wnioskodawcy s^ zobowi^zani w terminie 7 dni od dnia
ogtoszenia na stronie internetowej Miejskiego O^rodka Pomocy Spotecznej w Przemyslu
wynikbw konkursu dostarczy^ wszystkie niezb^dne dokumenty potrzebne do zawarcie umowy
tj.:

1}  oswiadczenie o przyj^ciu dotacji.
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2)zaktualizowany harmonogram I kosztorys realizacji zadania stosownie do przyznanej
dotacji ( prawidtowo wypetnione i zgodne ze ztozona ofertq)

3)potwierdzenie aktualnych danych organizacji zawartych w ofercie niezbqdnych do
przygotowania umowy.

8.Nieprzedtozenie dokumentdw w terminie, o ktdrych mowa w ust.7 skutkuje nieotrzymaniem

dotacji.

9.Dyrektor Miejskiego O^rodka Pomocy Spotecznej  w Przemy^lu zastrzega sobie prawo
uniewaznienia konkursu w przypadku nie otrzymania dotacji na realizacj^ przedmiotowych
zadari.

IV.Termin realizacji zadania

1.Zadanie bqdzie realizowane na podstawie 1-rocznej umowy zawartej    na okres od dnia

podpisania do dnia 31 grudnia 2017 r. Szczegotowe warunki realizacji zadania zostanq
okre^lone w umowie.

2.Podmioty, ktdre zadania te realizujq powinny posiadad niezbqdne doswiadczenie i spetniad
wymogi formalne okre^lone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalno^i pozytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r, poz. 1817 z pdzn.zm.), i rozporzqdzeniu Ministra

Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzordw ofert i ramowych
wzordw umow dotyczqcych realizacji   zada^^   publicznych oraz  wzordw sprawozdari
z wykonania tych zadan (Dz. U. z 2016r., poz. 1300).

V.Termin, miejsce i warunki sktadania ofert

1.Oferty nalezy sktadad w sekretariacie Miejskiego O^rodka Pomocy Spotecznej w Przemy^lu ul.
Leszczytiskiego 3; w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 Mstopada 2017 r. do godz. 8:30 lub
nadestac drog^ pocztow^ na w/w adres (decyduje data wptywu do Miejskiego Orodka
Pomocy Spotecznej w Przemyilu).

2.Oferta, ktbra wptynie po w/w terminie nie b^dzie obj^ta procedur^ konkursow^.

3.Oferta musi bye ztozona na wzorze oferty okreslonym w rozporz^dzeniu Ministra Pracy

i Polityki Spotecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorow ofert i ramowych wzorbw
umow dotyczqeych realizacji zadari publicznych oraz wzorbw sprawozdah z wykonania tych
zadan ( Dz. U. z 2016r, poz. 1300).

4.Ofert^ opracowanq technikq komputerowq nalezy sktadac w zamkni^tych kopertach. Koperta
powinna bye opisana z oznaczeniem nazwy i adresu oferenta wraz z podaniem petnej nazwy

przewidzianego do realizacji zadania okresionego w ogtoszeniu konkursu.

5.Oferta    musi    byd    podpisana    przez     osoby    zgodnie   ze    statutem
i KRS lub z innym wtaSciwym rejestrem i opatrzona piecz^ciq imiennq.

6.Do oceny  merytorycznej   zostanq dopuszczone  oferty  kompletne  pod  wzgiqdem
formalnoprawnym (wszystkie  pola wymaganego formularza  muszq  bye  wypetnione
prawidtowo, skre^lone niepotrzebne sformutowania oznaczone gwiazdkq, wyczerpujqeo
podane wszystkie zqdane informacje).

7.Oferta zawierajqce braki formalnoprawne zostanie odrzucona i nie bqdzie podlegata ocenie
merytorycznej.
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8.  Kazda strona kopii dokument^w winna by^ po^wiadczona za igodnoii z oryginatem przez
osob?    upowaznion?   do   podpisania    ofertyzgodnie   ze   statutem
I KRS lub z innym wta^ciwym rejestrem i opatrzona piecz?ci? imienn?}.

Dodatkowe informacje mozna uzyska w Miejskim O^rodku Pomocy Spotecznej w PrzemySlu przy
ul. Leszczyriskiego 3, tel. 0-16 675-05-60 lub 61 wew. 12.

VI.  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1.Konkurs rozstrzyga Dyrektor Miejskiego O^rodka Pomocy Spotecznej w Przemy^lu, ktdry
dokonuje wyboru ofert najlepiej stuz^cych realizacji zadan.

2.Do rozstrzygni?cia w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje si? trybu
odwotawczego.

3.Oceny formalnej i merytorycznej ztozonych ofert dokonuje komisja konkursowa powotana
odr?bnym zarz^dzeniem Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Przemyilu.

4.Ogtoszenie zawieraj^ce ostateczne rozstrzygni?cie konkursu ofert zostanie zamieszczone na

tablicy ogtoszeri, BiP i stronie internetowej  Miejskiego O^rodka Pomocy Spotecznej
w Przemy^lu.

Krvterla formalne.

1.Do udziatu w konkursie ofert (oceny merytorycznej) dopuszczony zostanie Oferent, kt^ry
spetnia t^cznie nast?puj?ce wymogi formalne:

1)jest uprawniony do ztozenia oferty na podstawie art.3 ustawy o dziatalno^ci pozytku
publicznego i o wolontariacie,

2)dysponuje odpowiednio wyszkolon? kadrq, zdoln? do realizacji okre^lonego zadania,
3)posiada do^wiadczenie niezb?dne do realizacji  zadari b?d?cych przedmiotem

konkursu,

4}  jest wiarygodny pod wzgi?dem finansowym i nie zalega z optatami z tytutu zobowiqzart
podatkowych i optat? sktadek ZUS,

5)przedtozy kompletn? ofert? pod wzgl?dem formalnoprawnym w terminie okre^lonym
w ogtoszeniu,

6)cele statutowe podmiotu s? zbiezne z zadaniem okre^ionym w ogtoszeniu o konkursie,
7}  posiada pozytywn? ocen? dotychczasowych dziatan podejmowanych zakresie zadari

obj?tych konkursem wspdtnie z samorz^dami, w tym prawidtowo rozliczat si?
z otrzymanych ^rodkdw finansowych.

2.Oferenci przyst?puj?cy do konkursu ofert, dziataj^cy wsp^lnie, kt^rzy zamierzaj? ztozyc ofert?
wspoln? s? zobowi?zani przy jej sktadaniu spetni^ warunki okreslone w art. 14 ust.2 ,3, 4 i 5
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnoici pozytku pubticznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2016 r, poz. 239 z pdin.zm.),

Kryterla merytoryczne.

1.Realizacja zadan powinna opiera si? na odpowiedniej bazie materialnej i sprz?cie potrzebnym
do realizacji zadania oraz na zasobach kadrowych z odpowiednimi kwalifikacjami,

2.Organizacja realizuj?ca zadania powinna posiada^ niezb?dne do^wiadczenie i spetniac wymogi
okre^lone w ustawie o dziatalno^i pozytku publicznego i o wolontariacie,

3.Profesjonalizm realizatorbw zadart udokumentowany odpowiednimi certyfikatami, daj^cymi
gwarancj? merytorycznej poprawnoci realizacji zadania.
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0,00 zt

Wysokosc ^rodkdw publicznych
przeznaczonych na realizacj^

zadania
Wypiat^ stypendium szkoleniowego za zakoticzone

i trwajqce certyfikowane szkolenia zawodowych

Rodzaj zadania

1.

Lp.

Informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2016 roku:

0,00 z^

Wysoko^ rodk6w publicznych
przeznaczonych na realizacj^

zadania

Wyplat^ stypendium szkoleniowego za zakohczone
i trwaj^ce certyfikowane szkolenia zawodowych

Rodzaj zadania

1.

Lp.

VII.   Do oferty nalezy ponadto dot^czyc:

1.Ostatni aktualny wyci^g z rejestru, a w przypadku podmiotow nie b^d^cych stowarzyszeniami

lub fundacjami - inny dokument stanowi^cy o podstawie prawnej dziatalno^ci,

2.Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016 (w przypadku podmiotbw dziataj^cych krdcej za okres
dziatalnosci),

3.O^wiadczanie o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj^cej realizacj^ zadania.

4.Aktualny statut organizacji.

5.O^wiadczenie o nie ubieganiu si o ^rodki finansowe z innych zrddet na ten sam eel,

6.O^wiadczenie, zgodne z ustaw^ z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. z 2016r, poz. 922) o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie

zwi^zanym z  otwartym konkursem ofert,  w tym gromadzeniem, przetwarzaniem

i  przekazywaniem danych  osobowych  a  takze  wprowadzaniem ich  do systemdw
informatycznych,

7.Uwierzytelnione  kserokopie dokumentdw potwierdzaj^eych kwalifikacje/do^wiadczenie
zawodowe pracownikbw.

VIM.   Informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2015 roku:

•^^?* Wojewodzkl Urz;|d Pracy
if  w Rzeszowie
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