ZARZ^DZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GORA
z dnia

2021 r.

w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert na realizacj^ zadah publicznych
Miasta Zielona Gora w 2022 roku.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 11 ust 2, art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 2a. 2b

i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziafalnoici poiytku publicznego i o wolontariacie {Dz. U

Z2020 r. poz. 1057 z p6zn. zm. % art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie

gminnym {Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z p6i:n. zm.^^) i § 1 pkt 22 1 § 3 pkt 1 zarz^dzenia nr 5.2019.K
Prazydenta Miasta Zielona G6ra z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powlerzenia prowadzenia spraw
oraz udzielenia upowainiei) i pefnomocnictw Panu Dariuszowi Lesickiemu - II Zast^pcy Prezydenta
Miasta z p62n. zm 'zarz^dza si^, co nastfpuje

§ 1. Ogtesza si? otwarty konkurs ofert na realizacj? zadari publicznych w 2022 roku przez
organizacje pozarzsidowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o dziatalnoici poZytku
publicznego i o wolontariacie, dziataj^ce na terenle Miasta Zielona G6ra lub na rzecz jego
mieszkartcdw, w zakresie ochrony i promocji zdrowia, zgodnie z zasadami okreSlonymi
w zatqczniku do zarz^dzenia.

§ 2. 1. Do przeprowadzenia post?powania konkursowego oraz oceny ofert zto2onych w ramach
konkursu okreSlonego w § 1, powoluje si? komisj? konkursow^ zwan^ dalej „komisj^".
2. W sktad komisji wchodz^;

1) Lidia Gryko - przewodnicz^ca komisji;
2) MagdalenaTaraszkiewicz- czfonek;
3) Zofia Szozda - cztonek;
4) Katarzyna Mazurkiewicz - czfonek;
5) Krzysztof Niemiec- cztonek.

3. Komisja dziata na podstawie przeplsdw uchwaly nr XLVII.747.2021 Rady Miasta Zielona G6ra

z dnia 26 paidzlernika 2021 r. w sprawie Programu wspdtpracy Miasta Zielona G6ra z organizacjami
pozarz^dowymi na rok 2022(Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 2244).

§ 3. Propozycje wyboru oferentdw 1 podzialu §rodk6w finansowych na wykonywanie zadah
publicznych komisja przedstawi Prezydentowi Miasta w terminie 5 dni od zakohczenia prac.
§ 4. Wykonanie zarz^dzenia powierza si? dyrektorowi Departamentu Edukacji i Spraw
Spolecznych.

§ 5. Zarz^dzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej.
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6- Oferent lest zobowiazanv do:

1) zapewnienia dostepno^ci osobom ze szczegdrnymi potrzebami, co najmniei
w zakresie okre^lonym przez minimalne wymagania, o ktorych mowa w art. 6 ustawy
fn
°
dost^pnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami
* ktorym^mowa w art. 7 cytowanej
z ustawy;
mozliwosciq zapewnienia dostepu alternatywneao.
0

2) administrowania i przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami europeiskimi
1 krajowymi w zakresie ochrony danych osobowych;

3) sporz^dzenia i ziozenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie
wskazanym w umowie, zgodnie ze wzorem sprawozdania okre^lonym w rozporzadzeniu
Przewodnicz^cego Komitetu do spraw PoZytku Publicznego z dnia 24 paidziernika 2018 r.

w sprawie wzordw ofert i ramowych wzordw umdw dotyczqcych realizacji zadah publicznych

oraz wzordw sprawozdai)z wykonania tych zadaD (Dz, U. poz. 2057).

7. W przypadku obowi^zywania stanu zagrozenia epidemlcznego, stanu epidemii
albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego reallzacja zadania b^d^cego przedmiotem oferty
moZe podiegab zawieszeniu lub ograniczenlom, zgodnie z odr^bnymi przepisami
0 ustanowieniu okreSlonych ograniczert, nakazbw i zakazbw dotycz^cych wyst^ienia stanu

epidemii oraz z uwzgl^dnienrem aktualnego zagroZenia epidemicznego w mie^cie i prognoz
CO do rozwoju sytuacji, rekomendacji Gtbwnego i Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego
a takze potrzeb lokalnej spoiecznobci.

8. UWAGA! W zwi^zku z przypadajqcyml w 2022 r. obchodami 800-lecia powstania
Zlelonej G6ry 1 700-lecla uzyskania praw miejsklch, wytoniona w konkursie organizacja
pozarz^dowa zobowlc|zana bfdzle do umleszczania logo obchodbw na wszystklch
materiatach, w szczegolnosci promocyjnych, informacyjnych, edukacyjnych, dotyczqcych
realizowanego zadania publicznego oraz zakupionych rzeczach, o iie ich wlelko6c
1 przeznaczenie tego nie uniemozllwia, proporcjonainie do wielkoSci innych oznaczeri,
w sposob zapewniajAcy jego dobr^ widocznosb.
IV. Teimin i warunki realizacji zadania.

1. Do konkursu mog^ byb sktadane oferty zadart, kt6re rozpoczynab si^ b%d^ nie wczesniej niz
od 16 stycznia 2022 r., a kohczyd nie p6zniej niz 31 grudnia 2022 r.

1. Zadanie winno byd zrealizowane z najwyZsz^ staranno^ci^ zgodnie z zawart^ umow^
oraz obowi^zujaicymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

2. Oferent wydatkuje przyznane w trybie dotacji 6rodki finansowe, po podpisaniu umowy z Miastem
Zielona Gbra.

3. Dopuszcza si^ dokonywanie przesuni^b pomi^dzy poszczegblnymi pozycjami kosztbw
okreblonymi w kalkulacji przewidywanych kosztbw realizacji zadania do wysokoSci 30 % na danej
pozycji kosztorysu.

4. Ubiegaj^c si^ o zlecenie realizacji zadania w formie wsparcia oferent zobowi^zany jest
do wniesienia wiasnego wkfadu finansowego.

V. Termin skfadania ofert.

1. Warunkiem przyst^ienia do Konkursu jest zlo2enie oferty realizacji zadania publicznego, wedfug
wzoru okreSionego w zai^czniku nr 1 do Rozporz^dzenia Przewodniczqcego Komitetu Do Spraw
Pozytku Publicznego z dnia 24 pazdziernika 2018 r. w sprawie wzordw ofert i ramowych wzordw
umdw dotycz^cych realizacji zadah publicznych oraz wzordw sprawozdar^ z wykonania
tych zadarl (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) wraz z wymaganymi zat^cznikami.
2. Oferty wraz z zai^cznikami na!e2y przesiad w zamkni^tej kopercie opatrzonej nazw^ i adresem
organizacji pozarz^dowej oraz adnotacj^: „Otwarty konkurs ofert na realizacji zadai) publicznych
z zakresu ochrona i promocja zdrowia w 2022r." na adres: Urz^d Miasta Zielona Gora,
Departament Edukacji i Spraw Spolecznych, Wydzial Obwiaty i Spraw Spotecznych,

ul. Zachodnia 63a,65-552 Zielona G^a lub ztozyb w siedzibie urz^du przy ul. Zachodniej 63a
w terminie do ....4^...f?."t
^^
./f^
3. O terminie zioienia oferty decyduje data wpiywu do urz^du.
3. Druk oferty oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego mo2na pobrad ze strony
internetowej Miasta Zielona Gdra: www.zielona-qora.pl z zakiadki „Organizacje pozarzqdowe" „Konkursy ofert", ze strony Biuletynu Informacji Publicznej urz^du www.biD.zielona-qora.Dl
z dziatu „Konkursy ofert-ogioszenia"

4. Do oferty nalezy zatstczyb:
1) informacji zawieraj^^c^ numer rachunku bankowego oferenta oraz dane osoby upowaZnionej
lub osdb upowa2nionych do zawierania umdw (imi^, nazwisko oraz nr PESEL)- zai^cznik do oferty.

zal^cznik

do zarz^dzenia nrv.'^;...2021 r.
Prezydenta Miasta Zielona Gora
z dnia

2021 r.

OGLOSZENIE

Prezydent Miasta Zielona Gora
oglasza:

otwarty konkurs ofert na realizacj? zadart publicznych Miasta Zielona G6ra w 2022 roku
w zakresie:

OCHRONY I PROMOCJIZDROWIA

I.

Rodzaj i forniy zadania.

Zadania w zakresie OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA mog^ byd wykonywane poprzez reaiizacj?
nast^puj^cych przedsi?wzi§6:

1.
1)
2)
3)
4)
5)

dzialania edukacyjne 1 profilaktyczne w zakresie:
HIV/AIDS i innych chordb przenoszonych drog^ plciow^
zakazert wirusem HCV;
chordb nowctworowych;
medycyny transplantacyjnej;
promocjt zdrowego stylu Zycia, maj^cego na celu zapobieganie chorobom cywilizacyjnym, w tym:

cukrzycy, otyloSci, prdchnicy;
6) chorbb autoimmunologicznych;
7) udzietania pierwszej pomocy przedmedycznej.
2. Wspieranie dziaten psychologicznych, pedagogicznych 1 logopedycznych z zakresu terapii
indywidualne] 1 grupowej dzieci 1 mtodzieZy oraz os6b doroslych, a takze moZliwoSd uczestnictwa
w mediacjach rodzinnych.
3. Organizacja zabezpieczenia przedmedycznego imprez masowych - wspdWziatenie z zespotami
medycyny ratunkowej.
4. Prowadzenie za]^ z hipoterapii.

5. Wspieranie imprez 1 przedsi^wzi^d z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
6. Organizacja opieki piei^gniarskiej i socjalnej dia bezdomnych 1 najubozszych mieszkahcdw
Miasta.

II. WysokoSc ^rodkdw publicznych przeznaczonych na realizacj^ tego zadania.
1. Na realizacj^ zadania planuje si^ przeznaczyd kwot^ w wysoko^i 330 000,00 ztotych (sbwnie: trzysta
trzydzie^i tysi^y ztotych),z zastrzezeniem ust. 2,
2.

Kwota ta moze ulec zmianie w orzypadku stwierdzenia. ze zadanie mozna zrealizowad
mnieiszvm kosztem lub ztezone ofertv nie uzvskaia akceptacii Prezydenta Miasta Zielona G6ra
lub zaistnieie konieczno^ zmnieiszenia budzetu w cze6ci przeznaczonel na realizacie zadania
z przvczvn niemozllwvch do przewidzenia w dniu ootaszania konkursu.

III. Zasady przyznawania dotacji.
1. Zlecenie zadania I udzielanie dotacji nast^puje z odpowiednim zastosowaniem przepisdw art. 16
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziafalno^ci poiytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z p6zn. zm.).

2. Wysoko§6 dotacji mo2e byd nizsza niz wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi
przysiuguje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego
realizacji.
3. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 2, oferent zobowi^zany jest dostarczyd przed podpisaniem
umowy - aktuaiizacie planu 1 harmonooramu. opIsu rezuitatdw oraz kalkulacii orzewidywanvch
kosztdw.

4. Prezydent Miasta Zielona G6ra moZe odmdwid podmiotowi wylonionemu w konkursie
przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaZe sif, iZ rzeczywisty zakres
realizowanego zadania znacz^co odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci
utrac^ zdolnoSd do czynno^ci prawnych, zostan^ ujawnlone nieznane wcze^niej okolicznoSci
podwaZaj^^ce wiarygodno66 merytoryczn^ lub finansows^oferenta.

5. Szczegdiowe i osteteczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa
zawarta pomi^dzy oferentem a Miastem Zielona G6ra.

?ii!!
Oferentzme
Jest rejestru
zarejestrowany
w Krajowym
Rejestrze
SadowymdziatalnoSci
do ofertv
aleZy zai^czyd kopi^ wyci^u
innego
lub ewidencji,
stanowi^cego
o podstawie
?TiT\n
prawny i naumocowanie
os6boferty.
go reprezentuj^cych,
zgodnego
z aktualnym stanem faktycznym i prawnym
dzieh ztozenia
W przypadku, gdy
wyciaq
z rejestru lub ewidencji nie zawiera powyzszych Informacjl, naleZy zat^czyd inny dokument(np. statut
uchwata itp.) lub stosowne petnomocnictwo zawieraj^ce;
a) upowaZnienie na sktadanie oferty na realizacj^ okreSlonego zadania publicznego i/lub
D) zgod§ na zawarcie umowy w imieniu podmiotu sktadaja.cego oferty
3) W przypadku ztozenia przez oferenta wi?cej niz jednej oferty. dopuszcza si? moZllwo^c zJoZenia
jed^go kompletu zat^cznikdw, z jednoczesnym wskazaniem (dopisek uczyniony na pierwszej stronie
oferty, do ktorej nie dol^czono zat^cznikdw), do ktdrej oferty dodany zostat komplet zatacznikdw.
5. Dokumenty dot^czone do oferty naiezy ztoZyd w formle oryginatu lub kopii opatrzonej klauzula
,.s^/ercfzam zgodnoU z oryginaiem" wraz z bieZ^cq dat^ na kaZdej stronie dokumentu oraz
podpisem osoby uprawnionej do sMadania o^wiadczert woii w Imieniu organizacji pozarzadowej
6. W p^ypadku. gdy osoby uprawnione nie dysponuj^ piecz^tkami Imiennymi. podpis powinien
zawierad petne imi? i nazwisko oraz funkcj? petnion^ w reprezentacji organizacji pozarzadowej.
VI. Termin, tiyb I kryteria stosowane przy wyborze ofert.
1. Wybdr ofert zostanie dokonany w cl^u 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

2. Oferty ztoZone po terminie lub przez podmiot nieuprawniony nie b?d^ rozpatrywane.
3. Oferty zawierajqce W?dy formalne nieuzupetnione w terminie 3 dni od dnia powladomienia
pisemnego, mailowego lub telefonicznego -zostana.odrzucone z przyczyn formalnych.
Za btad formalnv przvimuie sie w szczeodlnQ^ci ztozenie ofertv:

a) w niewtadciwy sposdb (przesianie faxem, drog^ elektronlczna);
b) na niewtadciwym druku oferty;
c) bez podpisdw os6b upowaZnionych;

d) wypeinionej w sposdb nieczytelny {unlemoZliwiaj^cy przeczytanle);
e) niekompletnie wypetnionej;
f) bez wymaganych zat^cznikdw;
g) dotycz^cej realizacji wi?cej niZ jednego zadania;

h) przez organizacj? pozarz^dow^ ktdra wediug statutu nie prowadzl dziaialnoSci w dziedzinie
obj?tej konkursem;

i) zawieraj^cej W?dn^ kalkulacj? przewidywanych kosztdw realizacji zadania;
j) wraz z doi^czonymi do oferty kopiami dokumentbw bez potwierdzenia ich zgodno6ci z oryginatem.
5. Oferty, ktbre przeszfy ocen? formaln^ zostaj^ poddane ocenie merytorycznej.

6. Wszystkie oferty spetniaj^ce kryteria formalne s^ oceniane przez Komisj? Konkursowa. powoiana.
przez Prezydenta Miasta Zielona G6ra.

7. Podstawowym warunkiem udzielenia dotacji organizacji pozarzadowej jest zgodno^d prowadzonej
przez nia.dziatalno6ci statutowej z dziedzina.zlecanego zadania.
8. Ponadto oferta podlega ocenie w zakresie;
1) moZliwo^ci realizacji zadania publicznego przez oferenta;

2) przedstawionej kalkulacji kosztdw realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania;

3) proponowanej jakosci wykonania zadania i kwalifikacji os6b, przy udziale ktbrych oferent
b?dzie realizowad zadanie publiczne;

4) w przypadku wspierania wykonania zadania publicznego - planowanego przez oferenta
finansowego wktadu wiasnego {czyli 6rodki finansowe wiasne organizacji lub 6rodki
pochodza.ce z innych irddei) na realizacj? zadania publicznego;

5) uwzgl?dnianego planowanego przez oferenta wMadu rzeczowego, osobowego, w tym
^wiadczenia wolontariuszy i prac? spoteczna cztonkdw;

6) realizacji zadart publicznych zleconych oferentowi w latach poprzednich {m.in. rzetelnoSd
i terminowoSd oraz sposdb rozliczenia otrzymanych 6rodk6w).
9. Komlsja konkursowa przedstawia swoja propozycj? wysoko^ci dotacji na realizacj? zadart
publicznych.

10. Ocena Komisji wraz z propozycja wysokoSci dotacji jest przekazywana Prezydentowi Miasta
Zielona G6ra, ktdry podejmuje ostateczne rozstrzygni?cie w te] sprawie.
11. Od rozstrzygni?cia Prezydenta Miasta Zielona G6ra nie stosuje si? trybu odwotania.

VII Informacja o zrealizowanych przez Prezydenta Miasta Zielona Gora w roku ogtoszenia
otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadanlach tego samego rodzaju
i zwls(zanych z nimi kosztami, ze szczegdinym uwzgl^dnienlem wysokoSci dotacji
przekazanych organizacjom pozarz^dowym I podmiotom, o ktorych mowa w art 3 ust. 3
ustawy o dziafalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.
Organlzacje pozarzAdowe

Podmioty. o ktdrych mowa w art. 3 ust 3
ustawy 0 dziaialno^ci potytku
publicznego i o wolontariacie

rok 2021

183 000,00 zt

97 000,00 zt

rok 2020

206 500,00 z\

100 500,00 z4
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VIII. Postanowienia kohcowe.

1.Wyniki konkursu przedstawione zostan^ na tablicy ogtoszert Urz§du Miasta Zielona G6ra oraz
zostana. opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w dzlale „Konkursy ofert - wyniki" I na
stronle Internetowej Miasta Zielona G6ra: www.zlelona-Qora.Dl .
2.Dodatkowe informacje na temat konkursu moZna uzyskafi w godzinach pracy urz^du pod numerem
telefonu:(+48)68 46 64 963 lub wysylajap e-mail na adres; oswiata@um.zlelona-gora.pl.
3.0chrona danych osobowych: Admlnlstratorem danych osobowych zawartych w zlo2onych ofertach
jest Prezydent Miasta Zielona G6ra. Dane osobowe zostan^ wykorzystane na potrzeby
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu
ochrony i promocji zdrowia i s^ niezb^dne do wypefnienia obowi^zku prawnego wynikaj^cego
z ustawy o dziafalno^ci po2ytku publicznego i o wolontariacie. Osobom, ktdrych dane zostaty zawarte
w ofertach przysluguj^ prawa: dost^pu, usunl^cia, sprostowanla, ogranlczenia oraz sprzeclwu wobec
danych osobowych, ktdrych Ich dotycz^. Szczegdiowe Informacje o przetwarzaniu danych
osobowych w zwi^zku z ogfoszonym otwartym konkursem ofert dost^pne s^ na tablicy informacyjnej
w siedzibie Urz?du Miasta Zielona G6ra, ul. Zachodnia 63a oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
przy ogtoszenlu konkursowym.
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Szczegotowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych
w zwi^zku ze ziozeniem ofert na realizacj? zadania publicznego

z

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danvch

osobowych i w sprawie swobodnego przepfywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO", informuj?;
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urz^dzie Miasta Zielona G6ra
jest Prezydent Miasta Zielona G6ra, ul. Podgdrna 22, 65-424 Zielona Gdra;

2) jedii ma Pani/Pan pytania dotycz^ce sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych, a takie w zakresie przystuguj^cych Pani/Panu praw wynikaj^cych z ogdinego
rozporz^dzenla o ochronie danych, mo2e Pani/Pan kontaktowad si^ z Inspektorem Ochrony

Danych drog^ elektroniczn^ poprzez e-mail; jod@um.zielona-Qora dI lub pisemnie na adres
siedziby Administratora;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b^da w celu realizacji zadania publicznego pod nazw^:
ochrona i promocja zdrowia

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (szczegdine kategorie danych) w zwi^zku z ustawa
o dziafalnodci poiytku publicznego 1 o wolontariacie;

4) odblorca Pani/Pana danych osobowych b^da podmloty przetwarzaJace dane osobowe na zlecenie
Prezydenta Miasta Zielona G6ra w zwiazku z wykonywaniem powlerzonego im zadania w drodze
zawartej z nimi umowy, takie jak operatorzy pocztowi lub gohcy oraz podmloty uprawnione do ich
otrzymania na mocy przepisdw prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe b^da przechowywane zgodnie z przepisami ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach\

6} posiada Pani/Pan prawo dost^pu do tre^ci swoich danych oraz Zadania ich sprostowania
(poprawiania), usuniacia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeclwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktdrym jest Prezes Urz^du Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzania Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy ogdlnego rozporz^dzenia o ochronie danych;

8) podanie danych osobowych jest obowi^zkowe; ewentualnq. konsekwencj^ niepodania danych lub
ich usuni^cia b^dzie niezrealizowanie czynno^ci urz^dowych w zakresie realizacji zadania
publicznego;

9) Pani/Pana dane osobowe nie b^d^ podlegaty przekazaniu do partstwa trzeciego lub organizacji
mi^dzynarodowej, jak rdwnieZ nie b^d^obj^te zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, wtym
profilowaniem.

