
7-arzqdzenie Nr288/17
Burmistrza Gminy i Miasta Czeruionka - Leszczyny

z dnia 8 czenvca 2O17 roku

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadafi z zakresu zdrowia
publicznego w 2017 roku

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia I marca 1990 r. o samozqdzie gminnym
(t.j. Dz.U. 22016 r., poz.446 z p62n. zm. ), at1. 14 ust. 1i4 otazafi. 15 ustawy zdnia 11 wzesnia
2015 r. - o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1916 z po2rt. zm.), w zwiqzku z Uchwalq
Nr )fi1)U339/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia '16 grudnia 2016 roku w sprawie
pzyjqcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych
i Pzeciwdzialaniu Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2017 rok,

zazqdzam, co nastgpuje:

l.

sr

Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjQ zadafi z zakresu zdrowia publicznego
w 2017 roku w zakresie:
a) realizacji profilaktycznych program6w Srodowiskowych w oparciu o zadania ujgte

w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych
i Pzeciwdzialaniu Narkomanii,

b) prowadzenia profilaktycznej dzialalno5ci szkoleniowej w zakresie certyfikowanego
programu profilaktyczno-wychowawczego dla rad pedagogicznych szk6l
podstawowych z terenu Gminy i Miasta Czenarionka-Leszczyny.

Ogloszenie o konkursie stanowi Zalqcznik do niniejszego Zazqdzenia.

s2

TreS6 niniejszego Zazqdzenia nalezy zamieSci6 w Biuletynie lnformacji Publicznej,
na stronie internetowej i na tablicy ogloszefi Uzgdu Gminy i Miasta Czenrionka-
Leszczyny.

s3

Nadz6r nad wykonaniem Zarzqdzenia powierzam Naczelnikowi Wydzialu Spraw
Spolecznych.

s4

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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BUN,MISTRZ
GMINY IMIASTA

Czerwronka-l,eszczYnY

Zal4cznik
do Zatzqdzenia
Nr 288/17
Burmistza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 8 czeMca 2017 r.

OGLOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NAZADANIAZ ZAKRESU
ZDROWIA PUBLICZNEGO W 2017 ROKU

W zwiqzku z UchwalE Nr XX|X339/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych i Pzeciwdzialaniu Narkomanii dla Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2017 rok,

OGt-ASZAM

otwarty konkurs ofert na realizacje zadafi z zakresu zdrowia publicznego w 2017 roku
pzez podmioty, kt6rych cele statutowe lub pzedmiot dzialalnoSci dotyczq spraw objgtych
zadaniami okreSlonymi w aft.2 ustawy z dnia 11 wrze6nia 2015 roku o zdrowiu
publicznym ( Dz.U. Z 2015r., poz. 1916 z p62n.zm.), w tym organizacje pozazqdowe i

podmioty, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 22014 r. poz. 1118, z po2fi. zm.)
w formie wspierania z bud2etu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

L Rodzaj zadania iwysokoS6 Srodk6w publicznych przeznaczonychw 2017 r. na ich
realizacjq.

1. Realizacja profilaktycznych program6w $rodowiskowych w oparciu o zadania ujgte
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych
i Pzeciwdzialaniu Narkomanii,

2. Prowadzenie profilaktycznej dzialalnoSci szkoleniowej w zakresie certyfikowanego
programu profilaktyczno-wychowawczego dla rad pedagogicznych szkot
podstawowych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

3. \A/ysoko56 Srodk6w przeznaczonych na realizacjg zadaniaw2017 r. wynosi
70.000,00 zt.

ll. Termin i warunki realizacji zadania.

l. Zadania wymienione w punkcie 1.1 i 1.2 realizowane bgdq w terminie od dnia
15.07.2017 r. dodnia 31.1'1.2017 r.,

2. Czas realizacji powinien obejmowa6 okres przygotowania i przeprowadzenia
zadania,

3. Otrzymane Srodki majq slu2yt, realizaqi zadania publicznego, o kt6rym mowa
w pkt. lust. 1 i2 ogloszenia.

4. Podstawq realizaili zadania bgdzie umowa z wybranymi oferentami.

5. Srodki z przyznanq dotacji mogq byc wykorzystane wylqcznie na pokrycie
wydatk6w:

a) pzewidzianych w ofercie i uwzglqdnionych w kosztorysie;

b) spelniajqcych wymogi racjonalnego i oszczqdnego gospodarowania Srodkami



publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efekt6w z danych
naktad6w;

c) faktycznie poniesionych w terminie realizacli zadania;

d) mozliwych do zidenMikowania i zweMkowania oraz popartych dowodami
ksiggowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta.

6. Za koszty, kt6rych nie mozna sfinansowa6 z przyznanej dotacji, uznaje sie w
szczeg6lnoSci:

a) zobowiqzania powstale przed terminem rozpoczgcia zadania;

b) wydatki zwiqzane z dzialalnosciq gospodarczq;

c) odsetki od zobowiqzah uregulowanych po terminie platnosci;

d) koszty kar igzwien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a tak2e
koszty proces6w sqdowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowiei.

lll. Kryteria oceny ofert
l. Ocena ofert, o kt6rych mowa powy2ej, dokonwana jest pzez komisjq konkursowa

powolanq przez Burmistza Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny odrqbnym
zazqdzeniem.

2. Oc€na formalna obejmuje sprawdzenie kompletnosci oferty zgodnie z wymaganiami
ogloszenia konkursowego, w szczeg6lno6ci Komisja sprawdza czy:

1) oferta zostata zlo2ona pzez podmiot uprawniony,
2) oferta zostata wypelniona kompletnie i podpisana przez wlasciwe osoby,
3) oferta zosiala zlozona na zadanie okreslone w ogloszeniu,
4) oferta zawiera wszystkie wymagane zalqczniki,
5) oferta zostala zto2ona w terminie okreslonym w ogloszeniu o konkursie.
3. Oceny dokonuje siQ na formularzu oceny formalnej, stanowiacym zahcznik nr 3.
4. Je2eli poszczeg6lne oferty zawierac bqdq braki formalne, organizator konkursu

wezwie oferenta do niezwlocznego tj. w terminie 3 dni od wezwania usuniQcia tych
brak6w pod rygorem pozostawienia oferty bez rczpatzenia.

5. JeSli oferta spelnia wymagania formalne zostaje dopuszczona do oceny
merytorycznej .

6. Oceny meMorycznej ofert dokonuje Komisja zgodnie z nastepujqcymi kryteriami
(formularz oceny merytorycznej stanowi zatqcznik nr 4 do ogloszenia):

1) spos6b realizacji zadania - pomyslowosd, metody ( od 1 do 10 pkt)
2) adekwatnosd kosa6w zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego

realizowanego zadania ( od 1 do 10 pkt)
3) proponowany udziat grodk6w finansowych wlasnych ( od 1 do 5 pkt )
4) zasoby kadrowe i rzeczowe niezbednedo rcalizaqi zadania (od 1 do 10 pkt)
5) do6wiadczenie oferenta pzy realizacji podobnych zadai (od 1 do 5 pkt)
6) zetelnoSC i poprawn056 rozliczenia dotychczas otzymanych Srodk6w publicznych

(odldo5pK).
7 . Zlozenie olefty nie jest r6wnoznaczne z przyznaniem Srodk6w
8. Oferty, kt6re przy ocenie meMorycznej otrzymaly mniej niz 30 pkt., nie otzymujq

pozytwnej rekomendacji komisji.
9. Wyboru ofert z jednoczesnym okre6leniem kwoty przyznanych Srodk6w dokonuje

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
10. Oferent moze odstepie od podpisania umowy w pzypadku przyznania dotacji

ni2szej niz oczekiwana w ofercie. W takim pzypadku ma obowiazek pisemnie
powiadomiC Burmistrza Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny o swojej decyzji



w ciqgu 7 dni od dnia rozstrzygniqcia konkursu ofert.
I l. W przypadku przyznania dotacji w kwocie ni2szej niz wnioskowana,

wnioskodawca w terminie wyznaczonym przez Burmishza Gminy i Miasta
Czenivionka-Leszczyny dokonuje aktualizacji fi nansowej oferty wedlug wzoru
stanowiqcego zalqcznik nr 2 do ogloszenia.

12. Niepzedlo2enie wymaganych dokument6w wskazanych w ust. 11 w
wyznaczonym terminie, traktowane bqdzie jako rezygnacja z przyznanej dotacji.

13. Je2eli udzielona kwota dotacji jest ni2sza od wnioskowanej i oferent
podejmuje siq realizacji zadania, jest on zobowiqzany do osiqgniqcia celu zadania
okreSlonego w ofercie oraz zachowania deklarowanej w ofercie lub
zaktual izowanym kosztorysie zadania kwoty Srodk6w wlasnych.

lV. Miejsce i termin skladania ofert.

1. Oferty nale2y zlo2yt, wg zalqczonego wzoru oferly - zalqcznik nr 1 do ogloszenia w
Kancelarii Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9 w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca 2017 roku do godz. 12.00 w
zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Otwarty konkurs ofert na realizacjg zadati
z zakresu zdrowia publicznego w 2017 roku ,"

2. Olerla oraz zalqczniki powinny byd podpisane przez osobg lub osoby uprawnione,
wyszczeg6lnione w odpowiednim dokumencie potwierdzajqcym ich uprawnienia.

3. Oferty zlo2one po terminie nie bgdq rozpatrywane.

V. Termin rozstrzygniqcia wyboru ofert ispos6b ogloszenia wynik6w konkursu ofert.

l. Wyb6r ofert do dofinansowania nastqpi w terminie do dnia 5 lipca 2017 r.

2. Ogloszenie wynik6w konkursu ofert zamieszczone zostanie w Biuletynie lnformacji
Publicznej, na stronie internetowej o@z na tablicy ogloszefi Urzqdu Gminy i Miasta
Czerwionka-leszczyny.

3. Konkurs ofert zostaje uniewa2niony je2eli:

1) nie zlo2ono 2adnej oferty;

2) Zadna ze zlo2onych ofert nie spelniala wymog6w zawartych w ogloszeniu.

Vl. Spos6b odwotania sig od rozstrzygniqcia konkurcu ofert.

Od wynik6w konkursu mo2na odwola6 sig do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny w terminie 7 dni od ogloszenia, o kt6rym mowa w pkt. V

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w wyniku rozpatrzenia odwolania mo2e:

a) powierzyd realizacjq zadania;

b) zaproponowa6 zmiany w ofercie i kosaorysie po zaakceptowaniu kt6rych przez
oferenta powierzy mu realizacjq zadania;

c) podtrzymaC swojq decyzjg o nie powierzaniu zadania oferentowi.

Vll. Poziom i spos6b obliczania minimalnego wsp6lfinansowania zadania pzez
oferenta



Warunkiem powierzenia zadania jest zapewnienie wkladu wlasnego w wysokoSci co
najmniej 5 o/o przewidzianych do poniesienia wydatk6w. Za wklad wlasny uznaje siq
jedynie Srodki finansowe - nie uznaje siq za wklad wlasny pracy pracownik6w,
wolontariuszy, ani te2 wkladu zeczowego.

Vlll. Wykaz dokument6w, kt6re naleiy dolqczy6 do oferty.

Do oferty naleZy zalqczye:

a) aktualny dokument potwierdzajqcy prawo do wystgpowania w obrocie prawnym lub
uwierzytelniony odpis dokumentu;

b) aktualny statut tj. zgodny ze stanem faktycznym i prawnym w dniu skladania oferty;

c) oSwiadczenie potwierdzajqce, 2e w stosunku do podmiotu skladajqcego ofertq nie
stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania Srodk6w publicznych;

d) oSwiadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu skladajqcego ofertq
o niekaralno6ci zakazem pelnienia funkcji zwiqzanych z dysponowaniem Srodkami
publicznymi oraz niekaralnoSci za umy6lne przestqpstwo lub umySlne przestQpstwo

skarbowe;

e) o6wiadczenie, 2e podmiot sktadajqcy ofertq jest jedynym posiadaczem rachunku, na
kt6ry zostanq pzekazane Srodki, i zobowiqzuje sig go utrzymywad do chwili
zaakceptowania rozliczenia tych Srodk6w pod wzglqdem finansowym i zeczowym;

f) o6wiadczenie osoby upowaznionej do reprezentacji podmiotu skladajqcego ofertq
wskazujqce, 2e kwota 6rodk6w pzeznaczona zostanie na realizacjq zadania zgodnie
z oteftq i 2e w tym zakresie zadanie nie bqdzie finansowane z innych 2r6del;

g) profilaktyczny program Srodowiskowy dla zadafi o kt6rych mowa w czgSci 1.1

Skladajqcy oSwiadczenia jest obowiqzany do zawarcia w nich klauzuli nastqpujqcej treSci:

,,Jestem Swiadomy odpowiedzialno6ci karnej za zloienie falszywego o6wiadczenia".
Klauzula ta zastqpuje pouczenie organu o odpowiedzialno6ci karnej za skladanie
falszywych zaznafi - art. 17 ust.4 ustawy z dnia 11 wrze6nia 2015 r. o zdrowiu publicznym
( Dz. U. 22015r., poz. 1916 zp62n.zm.)

X, lnformacja o mo2liwo6ci odwolania konkursu ofert przed uplywem terminu na
zlo2enie ofert oraz moiliwo5ci przedlu2enia terminu zloilenia ofert i terminu
rozstrzygniqcia konkursu ofert.

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zastrzega sobie prawo odwotania
konkursu przed uptywem terminu na zlo2enie ofert oraz mo2liwoSci przedlu2enia terminu
zlohenia ofert i terminu rozstrzygniqcia konkursu ofert.

Xt. Spos6b i terminy przekazania 6rodk6w na rzecz realizator6w zadaf .

l. Otrzymanie przyznanych Srodk6wfinansowych nastqpi po podpisaniu umowy
z oferentem.

2. Spos6b oraz terminy przekazania Srodk6w na tzecz realizator6w zadah okreSlone
zostanq w zawartej z oferentem umowie.
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Zalqcznik nr 1 do ogloszenia
o konkursie ofert na realizacjq
zadafi z zakresu zdrowia publicznego
w 2017 roku

(pieczgd oferenta)

Oferta

realizacji zadania publicznego

(nazwa zadania)

w okresie od .......................... do

skladana na podstawie przepis6w ustawy z dnia 11 wrze5nia 2015 r. o zdrowiu

publicznym (t.j. Dz. U. 22015 r., poz. 1916 zp62n. zm.)

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, 44-230 Czervvionka-Leszczyny ul. Parkowa 9

(nazwa organu wspierajqcego zadanie)

WKWOCIE



l. Dane na temat oferenta

1) pelna nazwa

2) forma prawna

3) numer w Krajowym Rejestrze Sqdowym lub w innym rejestze

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia

9) nazwiska iimiona os6b uprawnionych do skladania oswiadczei woli w imieniu oferenta.

10) osoba upowazniona do sktadania wyja6nieri dotyczqcych oferty (imiQ i nazwisko oraz
nr telefonu kontaktowego)

1'l ) pzedmiot dzialalno6ci statutowej:



dzialalno56 statutowa nieodptatna

dzialalno56 statutowa odptatna

ll. Opis zadania

1) Nazwa zadania

2) Terminy i miejsce realizacji zadania.

3) Harmonogram dziatan w zakresie realizacji zadania (z podaniem terminu ich
rozp oczec ia i zakoncze n i a) .

L.p. Nazwa dziatania Planowany termin realizacii

4) Cel zadania

5) Opis potrzeb wskazujqcych na konieczno6c wykonania zadania wraz z opisem

przewidywanych rezultat6w



6) Szczeg6lowy opis (sposob) realizacji zadania spojny z kosztorysem.

7) Opis grup adresat6w zadania ze wskazaniem iloSci uczestnik6w objgtych realtzacjq
zadania

!ll. Kalkulacja przewidyranych koszt6w realizacji zadania oraz wysokoS6

planowanego dofinansowania z budietu gminy

1) Calkowity koszt zadania

2) Kosztorys ze wzglqdu na rodzaj koszt6w

Rodzaj koszt6w (koszty
merytoryczne i

adm in istracyjne zwiqzane z
realizacjqzadania)

Ztego
z

wnioskowaneg
o

dofinansowani
a (w zl)

Ztego z finansowych
Srodk6w wlasnych

Srodk6w z innych 2r6del (w zl)

Koszt
calkowity

(w zl)

4



Lp.

Rodzaj koszt6w (koszty
merytoryczne i

ad m in istracyjne zwiqzane z
realizailq zadania)

Koszt
calkowity

(w zl)

Z tego
z

wnioskowaneg
o

dofinansowani
a (w zl)

Z tego z finansowych
Srodk6w wlasnych

Srodk6w z innych 2r6del (w zl)

Ogolem

3) Wysoko66 planowanego dofinansowania na realizacjq zadania z bud2etu gminy

4) Uwagi mogqce mied znaczenie przy ocenie kosztorysu:

lV. Przewidyura ne 2r6dla fi na nsowa n ia zadan ia

1)

2r6dlo finansowania

Wnioskowana kwota dofinansowania

Finansowe Srodki wlasne, Srodki z innych 2r6del

o/ozl



2) Rzeczowy (np. lokal, sprzet, materialy) wklad wlasny w realizacje zadania

z orientacyjnq wycenq.

V. lnne wybrane informacje dotyczqce zadania

1) Zasoby kadrowe - przewidywane do wykorzystania ptzy rcalizaqi zadania (informacja

o kwalifikacjach os6b, kt6re bedq zatrudnione pzy rcalizacji zadania wraz ze wskazaniem

zakresu ich obowiezk6w).

6



2) Dotychczasowe do6wiadczenia w realizacji zadai podobnego rodzaju (ze wskazaniem,

kt6re z tych zadafi realizowane byty we wsp6lpracy z administracjq publicznq).

O6wiadczam (-my), 2e:

1) proponowane zadanie w caloSci mie6ci siq w zakresie dzialalnoSci oferenta

2) oferent jest zwiqzany niniejszq ofertq pzez okres do dnia ...............

3) wszystkie podane w ofercie informacje sq zgodne z aktualnym stanem prawnym i

faktycznym.

(pieczqC oferenta)

(podpis osoby upowa2nionej lub podpisy os6b upowa2nionych do skladania o6wiadczefi
woli w imieniu oferenta)

Zalqcznikiz

r. Aktualny dokument potwierdzajqcy prawo oferenta do wystqpowania w obrocie

prawnym lub jego uwiezytelniony odpis dokumentu wraz z umocowaniem os6b go

reprezentujqcych.

z . Aktualny statut tj. zgodny ze stanem faktycznym i prawnym w dniu skladania oferty.

:. OSwiadczenie potwierdzajqce, 2e w stosunku do podmiotu sktadajqcego ofertq nie

stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania Srodk6w publicznych.

a . Oswiadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu sktadajqcego ofertq

o niekaralnoSci zakazem pelnienia funkcji zwiqzanych z dysponowaniem Srodkami



publicznymi oraz niekaralnoSci za umy6lne przestepstwo lub umy6lne przestgpstwo

skarbowe.

s. OSwiadczenie, 2e podmiot sktadajqcy ofertq jest jedynym posiadaczem rachunku, na

kt6ry zostanq pzekazane Srodki, i zobowiqzuje siq go utrzymywa6 do chwili

zaakceptowania rozliczenia tych Srodk6w pod wzglgdem finansowym i rzeczowym.

o . OSwiadczenie osoby upowaznionej do reprezentacji podmiotu skladajqcego ofertq

wskazujqce, ze kwota Srodk6w przeznaczona zostanie na realizacjq zadania zgodnie z

ofertq i ze w tym zakresie zadanie nie bgdzie finansowane z innych 2r6del.

:. Profilaktyczny program Srodowiskowy *

Uwaga:

Wymagane dokumenty nale2y zlo2ye w formie oryginalu lub kserokopii potwierdzonej za

zgodnoS6 z oryginalem.

Sktadajqcy o6wiadczenia jest obowiqzany do zawarcia w nich klauzuli nastgpujqcej treSci:

,,Jestem Swiadomy odpowiedzialno6ci karnej za z+oienie falszywego oSwiadczenia".
Klauzula ta zastqpuje pouczenie organu o odpowiedzialnoSci karnej za skladanie
falszywych zaznah - art. 17 ust.4 ustawy z dnia 11 wrzeSnia 20'15 r. o zdrowiu publicznym
( Dz. U. 22015r-, poz. 1916 zp62n. zm.\

* dotyczy zadania publicznego o kt6rym mowa w czqSci 1.1 ogloszenia

gu#istz
Grnioo i Miasta

Czenrviolfl a-Leszczyny
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Zalqczntk nr 2 do ogtoszenia
o konkursie ofert na realizacjq
zadafi z zakresu zdrowia publicznego
w 2017 roku

Aktual izacja finansowa ofefi

1) Calkowity koszt zadania

2) Kosztorys ze wzglgdu na rodzal koszt6w

Lp.

Rodzaj kosztow (koszty
merytoryczne i

ad m i n istracyjne zwiqzane z
realizaqq zadania)

Koszt
calkowity

(w zl)

Z tego
z

wnioskowaneg
o

dofinansowani
a (w zl)

Z tego z finansowych
Srodk6w wlasnych

Srodk6w z innych 2r6del (w zl)

Og6lem

3) WysokoS6 planowanego dofinansowania na realizacjq zadania z budZetu gminy



4) Uwagi mogqce mie6 znaczenie przy ocenie kosztorysu:

(pieczq6 oferenta)

(podpis osoby upowa2nionej lub podpisy os6b upowaznionych do skladania oSwiadczefi
woli w imieniu oferenta)

PRAWNY
3Cs1

el P olrct"icl



Zalqcznik nr 3 do ogloszenia
o konkursie ofert na realizacjq
zadafi z zakresu zdrowia publicznego
w 2017 roku

FORMULARZ OCENY FORMALNEJ OFERTY
na realizacjq zadania z zakresu zdrowia publicznego:

,,Realizacja profilak$cznych program6w Srodowiskowych w oparciu o zadania ujqte
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych i Przeciwdzialaniu
Narkomanii, prowadzenie profilaktycznej dzialalnoSci szkoleniowej w zakresie certyfikowanego
programu profilaktyczno-wychowawczego dla rad pedagogicznych szk6l podstawowych z terenu
Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny'.

Nazwa Oferenta:

Nazrva oferenta oferty:

rAK (r)
Warunki

6.

7.

4.

1. aktualny dokument potwierdzajqcy prawo do
obrocie prawnym lub uwiezytelniony odpis dokumentu,

. aktualny statut tj. zgodny ze stanem faktycznym i prawnym w

oSwiadczenie potwierdzajqce, 2e w stosunku do
ofertq nie stwierdzono niezgodnego z
Srodk6w publicznych,

oSwiadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podm
ofertq o niekaralno6ci zakazem pelnienia fu

z dysponowaniem Srodkami publicznymi oraz ni
umySlne przestqpstwo lub umySlne przestqpstwo skarbowe,

o6wiadczenie, 2e podmiot skladajqcy ofertq jest
rachunku, na kt6ry zostanq pzekazane

zobowiqzuje siq go utzymywad do chwili zaakceptowania
Srodk6w pod wzglqdem finansowym i zeczowym,

6. o6wiadczenie osoby upowa2nionej do reprezentacji
skladajqcego ofertq wskazujqce, 2e kwota
przeznaczona zostanie na realizacjq zadania zgodnie z ofertq
2e w $m zakresie zadanie nie bqdzie finansowane z i

oferta zostala podpisana przez osoby upowaznione

oferta zostalazlozona w terminie okreSlonym w ogloszeniu

oferta zostalazlo2ona pzez podmiot uprawniony do uczestnictwa

cele statutowe lub przedmiot dzialalno6ci oferenta dot. spraw
jetych zadaniami okre6lonymi w art.2 ustawy o zdrowiu

Oferta spelnia warunkiformalne ijest dopuszczona do oceny

I

NlE (N)l



Podpisy czlonk6w Komisji:

1.

2.

3.

4.

Czeruvionka-Leszczyny, dnia ........2017 r.

\
Burmistz

Gmi / i Miasta
Czervvigf*a-Leszczyny

wiJJfuniszewski

Itt

fh*



Zalqcznik nr 4 do ogloszenia
o konkursie ofert na realizacjq
zadaft z zakresu zdrowia publicznego
w 2017 roku

FORMULARZ OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY
na realizacjq zadania z zakresu zdrowia publicznego:

,,Realizacja profilaktycznych program6w Srodowiskowych w oparciu o zadania ujqte
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych i Pzeciwdzialaniu

Narkomanii, prowadzenie profilaktycznej dzialalnoSci szkoleniowejw zakresie certyfikowanego
programu profilaktyczno-wychowawczego dla rad pedagogicznych szk6l podstawowych z terenu

Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny".

Nazwa oferenta:

Nazwa oferenta

1) spos6b realizacji zadania - pomyslowoS6, metody

2) adekwatnoS6 koszt6w zadaniaw odniesieniu do zakresu zeczowego

3) proponowany udzial Srodk6w finansowych wlasnych, przy czym 5 % -'l
pkt,6-8 o/o2pkt, powyzej 10 % - 5 pkt

kadrowe i zeczowe
5) doSwiadczenie oferenta
6) zetelnoS6 i poprawnoS6 rozliczenia dotychczas otzymanych Srodk6w

Czytelny podpis czlonka Komisji:

Czena/onka-Leszczyny, dnia ........ 2017r.

Waga pkt
kryterium

1-10pkt

1-10pkt

\**

gulnistz
Gmir(* lMiasta

Gzerwighfia-Leszczyny

wi4trllhriszewski
\


