ZARZĄDZENIE Nr )/?.~2.J.()!>R IW/8
PREZYDENTA MIASTA

KĘDZIERZYN-KOŹ.LE

z dnia l~.~.~, 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia tekstu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania
publicznego Gminy Kędzierzyn-Kotle z zakresu ochrony zwierząt w 2018 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dn ia 8 marca 1990r. o samo rząd zie gminnym (Dz. U.
z 20 17 r. poz. 1875 z późno zm .I~, an o 13 ustawy z dnia 24 kwiernia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego; o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle w 2018 roku" zarządzam. co
następuje:

§ 1. I. Zatwierdzam tekst ogł oszen ia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania
publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu ochrony zw i erząt w 20 18 roku, któ rego przedmiotem jest
sprawowanie opieki nad wolno żyjącym i kotam i, w ty m ich dokarmianie, w brzmieniu sta n ow i ącym załącznik
do niniejszego zarządzen ia.
§ 2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmi ot)', O których mowa
wart. 3 ust. 2 i 3 ustawy o dzi a laln ości pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działaln ość
stat utową w zakresie objęty m konkursem.

§ 3. Wykonanie zarządzenia pow ierza s ię Kierownikowi Wydzialu Ochrony Środowiska i Rol nictwa
U rzędu

Miasta

Kędzierzyn-Kozie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życ i e z dniem wydania i podlega ogłoszen iu w Biuletynie Informacji
Publicznej, www.bip.kedzierzynkozlc.pl, na stronie internetowej Gminy, www.kedzierzynkozle.pl oraz na
tablicy ogłoszeń Urzęd u Miasta Kę dzierzyn-Koile.
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Załącznik do Zarządzenia N, .liJ.J)./p.~(l. /liho
Prezydenta Miasta

K ęd zierzy n-K oź l e

z dnia ...28,'l4y.9..oo'(A.20 18 r.
PREZYDENT MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

ogłasza

I.

otwarty konku rs ofert na powierzenie reali7.acji zadania publicznego Gminy
z zakresu oc hrony zwi e rLąI w 2018roku

Rodzaj i nazwa 7.adania oraz podmioty uprawnione do

udziału

KędzierL)'o-Koźle

w konkursie.

l. Zadania priorytetowe w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
konkursowym określa § 6 pkt . 6 uchwaly Nr XLV 1I 1/452/ 17 Rady Miasta Kędzierzyn
K oź l e z dnia 26 października 20 17r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kędzierzy n-Ko ź l e
z organizacjami pozarządowy mi oraz innymi podmi otami prowadzącymi dzi ała ln ość pożytku publicznego na
rok 201 8.
objęte postępowaniem

2. Zadanie pn. "Opieka nml wolno t.yjącymi kotami Z terenu gminy KędzieTl,yn-KlJźle w 2018 roku, w tym
ich llokllrmianie" będzie rea li zowane w formi e powierzenia jego wykonania organ izacjom pozarząd owy m ,
wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie.
Wysokość środków

II .

Wysokość środków

podzielona równo
wolno żyj ących.

III.

publicznych pruzoaczonyc h na

realizację

zadania:

przeznaczona na rea li zację zadania w 2018 roku - 20.000 zł. Kwota dotacj i zostanie
wszystkich oferentów, którzy zadeklarują dokarmianie co najmniej 50 kotów

pomiędzy

Cel, warunki i zasady przyznawania i wykor.t:ysta nia dotacji:
l. Celem zadania j est sprawowanie opieki nad kotami wolno

żyjący mi

poprzez:

l) dokarmianie karm ą zaku pio ną ze środków dotacj i, wy kładaną w miejsc3(; h, w którydl
ty(;h zw ierząt, tzw. ko lonie kotów wolno żyjącyc h ;

przebywają skupiska

2) zapewnienie opieki weterynaryjnej, w ty m leczenie, zabiegi weterynaryjne, zakup leków i
farmaceutyczny(;h.

środków

2. S kładane ofert y muszą obejm ować swoim zakresem obydwa zadania wymienione w pkt. l, w tym
dokarmianie co najmniej 50 kotów wolno żyjących - oferty nie spełniające Iych warunków zostaną odrzucone.
3. Wydatkiem kwalifikowanym pokrywanym z dotacji jest:
I) koszt zakupu karmy dla kotów, przeznaczonej na dokarmianie kotów wo lno żyjącyc h, w tym mleka dla
młodyc h kotów;

2) koszt opieki weterynaryjnej, w tym usługi leczenia. zabiegów weterynaryjnych, zakupu leków i ś rodków
farmaceutycznych.
Żad ne inne wydatki nie moga być pokryte z dotacji.

4. Wszystkie zakupy i u s ługi rozliczane w ramach dotacji muszą być udo kumentowane fakturami ,
wystawionymi w okresie obow i ązyw ania umowy dotacji.
5. Podmiot

składający ofe rtę , s kłada ośw iad czen i e

te:

I) n ie zalega z płatnośc i a m i wobec gminy Kędzie rzy n-Koźle
organizacyjnych z tytułu umów cywilno-prawnych;

oraz

wobec

gminnych

j ednostek

2) nie j est prowadzona przec iwko oferentowi egzekucja na podstawie przepisów prawa cywi lnego;
3) nie ubiega s i ę o środ ki finansowe z innych źród e ł budżetu miasta Kęd z i erzyn-K oź l e na to samo zadanie;
4) posiada doświadc ze ni e w realizacji tego typu zadania;
5) umożliwi organowi z l ecające mu sprawowanie kontroli realizacji zadania;

6)

wyod rę bni, w ewidencj i
z ustalonymi warunkami.

6. Oferent jest

ks i ęgowej , ś rodki

zo bowi ąza ny załączyć

otrzymane na

do oferty

reali zacj ę

informację, zawierającą nastę pujące

I) imiona i nazwiska opiekunów kolon ii kotów woJno żyjącyc h , którzy
2) miejsce loka lizacj i
karm§;
3)

( przyb li żo n y

ad res) oraz

umowy i rozliczy

li cze bn ość

dmacj ę

zgodnie

dane:

otrzym ają karmę ;

kolonii kotów, które

bę dą

dokarmiane

liczbę osób (czło nków organizacji, wo lontariuszy oraz opiekunów kolonii kot6w),
w realizacji zadania.

za kupi o n ą

biorącyc h udzia ł

Informacje, o których mowa powyżej, m ogą ulec zm ianie w trakcie real izacji zadan ia, jednak liczba
dokannianych kotów wo lno żyjącyc h wykazana przez o rgani zację w sprawozdaniu z wykonania zadania
publicznego nie może być mniejsza ni ż 50 kotów.
7. Oferent dokona pod z iału karmy. zakupionej ze środków dotacji, wed ług w łas n ego uznania, kieruj ąc s i ę
pos i adaną wiedzą i dośw iadcze niem w tego rodzaju czyn n ościach, a także znajomośc ią potrzeb poszczegó lnych
opiekunów kotów, w tym mo że zakupio n ą karm ą wspo m agać osoby św i adczące doraźną pomoc kotom wo łn o
żyjącym, które są chore, ranne, młode , pozbaw ione matki , itp.
8. Oferent będzie decydować o kon i eczności i sposobie udzielenia pomocy weterynaryj nej, o zakupie leków
i ś rodków fann aceutycZJlych oraz o zakresie u słu g weterynaryjnych, finansowanych ze ś rodków dotacji.
9. Wkład włas ny oferenta w rea li zację zadania będ z ie polegał na pracy s połeczn ej jej cz ł o nk ó w,
wo lontariuszy i opiekunów kolonii kotów wo lno żyjącyc h , tj . rozdysponowaniu zakupionej karmy
i ni eodpłatny m wy kładaniu karmy w miejscach przebywania tych kotów oraz zapewnieniu kotom wo lno
żyjącym op ieki weterynaryjnej, o której mowa w pkt. lU. 1.2.
rv.

Termin i warunki realizacji zadania:

l. Zadanie będzi e realizowane w roku 20 18, przy czym począt e k realizacj i zadania może n as I ąp i c
nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy, a zako ń cze ni e jego realizacji nastąpi do dnia 15 listopada 2018r.
Rozliczenie zadan ia nastąpi do dnia 15 grudnia 20 18 roku.

2. Do rozliczenia kwoty dotacji kwalifikowane będą ty lko wydatki, rozumiane jako zaplata za zakup
towarów lub us ł ug, poniesione od daty zawarcia umowy do dnia 15 listopada 20 18r.
3. Zadanie będzie realizowane z najwyższą s tarannośc i ą, zgodnie z zawa rtą
standardami i przepisami , w zakresie opisanym w ofercie.

umową

oraz

obow i ązującymi

4. Dwie lub w ięcej organizacje pozarządowe lub podm ioty wymienione wart. 3 ust. 2 i 3 ustawy
o d ziała lności pożytku publicznego i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę , która wskaże,
jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje oraz
sposób reprezentacj i podmiotów wobec organu admin istracj i publicznej.
5. Wyłoniony podmiot zobow i ązuje s ię do infonnowania, że zadanie jest finansowane 'li! ś ro dk ó w
otrzymanych od Gm iny K ę d zie rzyn -Koź l e. Informacja o treśc i "Finamowane ze .~rodków Gminy Kędzierzyn 
Koźle" powinna się znajdować we wszystkich materialac h, publikacjach, informacjach dla mediów,
ogł oszen i ac h oraz wystąpi e n iac h publ icznych do tyczącyc h real izowanego zadania publicznego.
V.

Termin, miejsce i sposób

składania

ofert:

l. Kompletne oferty na rea lizacj ę zadan ia będącego przedmiotem konkursu należy s kładać bezpoś redni o
w Kancelari i Ogó lnej Urzędu Miasta Kędzierzyn - Koź l e ul. Piramowicza 32 (pok. 139) lub przesy ł ką pocztową
na adres Urząd Miasta Kędzie rzyn-Koź l e ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzie rzyn-Koźle na formularzu oferty
zgodnym z za ł ączn ikiem nr I do rozporządzenia Mini stra Rodziny. Pracy i Polityki Społecznej z dn ia
17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru ofert i ramowyc h wzorów umów dotyczącyc h realizacji zadania
publicznego oraz wzorów sprawozda ń z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), w zamkniętyc h
kopertach z napi sem " Konkurs ofert na realizację zadania p ublicznego Gminy Kędzierzyn - Koźle z zakresu
ochrony zwierzqt w 2018 roku" w terminie do 21 dni od dni a ogłoszenia konkursu. tj. do dnia
.. A!3.. k.IWJ.ej~~....... 2018r. Za datę złożen ia oferty przyjmuje s ię datę jej wpływu do Urzędu Miasta.
Oferty zło żon e po ·tenn inie nie będą rozpatrywane.
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2. Do oferty

n a l eży do łączyć

wymagane

załączni ki :

o których mowa w pkt. nI. 5.;

l)

ośw i adcze n ia,

2)

pełnomoc n ictwa do działan ia w imieniu oferenta (w przypadku, gdy ofertę lub u m owę o dotację podpis uj ą
osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z Krajowym Rejestrem Sadowym, tak że w przypadku
podmiotów składającyc h ofertę wspó l ną);

3) statut, poświadczony za
reprezentacji podmi otu.

zgod n ość

z oryg i nałem na

każdej

stronie, przez

osobę u prawnioną

statutowo do

3. Kopie składanych dokumentów pow inny być potwierdzone za zgodność z orygi n ałe m (ze wskazaniem
imien ia, nazwiska oraz formułą ,,za zgodność z oryginałem " i podpisem osób upoważnionych do
reprezentowania podmiotu).
4. Oferent winien
do
ich rozliczenia.

osobowość prawną

posiadać osobowość prawną
złożenia

lub upowaŹllienie jednostki nadrzędnej, posiadającej
oferty i podp isan ia umowy, do dysponowania środkami finansowymi oraz do

5. W ramach nin iejszego konkursu oferent może

VI.

złożyć

tylko jedną ofertę .

Termin dokonania wyboru ofert oraz t ryb i kryteria stosowane p rzy wy borze ofert:

l. Otwarcie i rozpatrzenie ofert przez komisję konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn
w tenninie do 14 dni od daty upływu tenninu składania ofert. Wybór oferty, który nastąpi po
dokonaniu ich oceny, zostanie ogłoszony na stronie internetowej Gminy Kędzierzyn- Koźle, w Biuletynie
Informacj i Publicznej oraz na tab licy ogłoszeń Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.
Koźle nastąpi

2. l etap oceny ofert

weryfikacja fonnal na.

Przy weryfikacji ofert komisja konkursowa
l ) czy pod miot jest uprawniony do
2) czy oferta

zosta ła zł ożo n a

3) czy ofertajest złożona na

złożenia

kierować s ię będzie następuj ącymi

oferty;

w term inie i we
właściwym

4) czy oferta posiada wymagane

właściwy

sposób;

fonnula rzu, poprawnie i czyte lnie

załączniki ,

kryteriami:

potwierdzone za

zgodność

wypełniona;

z oryginałem przez uprawnione osoby;

5) czy oferta oraz wymagane załączni k i są podpisane przez osoby u poważnione do s k ładani a oświadczeń wo li
w zakresie spraw majątkowyc h zgodnie z zapisami wynikającymi ze stosownych dokumentów np. KR S-u
lub statutu organizacji;
6) czy dzi a ła l ność statutowa podmiotu zgod na jest z zakresem zadania publicznego
konkursu;
7) czy zadeklarowana do dokanniania liczba kotów wolno

żyjących jest

nie mniejsza

będącego

niż

przedmiotem

50 sztuk;

8) czy ofertajest zgodna z założe n iami konkursu.
3. W przypadku niespełnienia przez oferenta któregoko lwiek z powyższych warunków formalnych , oferta
zostani e odrzucona przez komisję ko n k u rsową i nie będzi e rozpatrywana pod względem merytorycznym.
4. II etap oceny ofert

cena merytoryczna .

Oferty spe łn i ające wszystkie wymogi fonnalne oceniane będą według kryteriów określonyc h
wart. 15 ust. l ustawy o dział a l ności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przy ocenie ofert komisja
konkursowa stosować będzie n astępuj ącą punktację:
I

l.

moż li wość

realizacji zadania przez oferenta (w tym dotychczasowe doświadczenie w realizacj i
l pkl. za co naj mniej 2 letnie dośw iadczenie)

I publicznych podobneoo rodzai u 2.
3.

zadań

O- I
pkt.

przejrzystość przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym wodniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania

O- I
pkt.

proponowana jakość realizacj i zadania

O- l
Ipkt.

,

o

I

1': ;:7

c7} ,

I

4.

wkład rzeczowy i osobowy, w tym św iadczen ia wolontariusZ)' i opiekunów oraz praca społeczna członków
organizacji, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie (praca społeczna członków organizacji

oraz świadczenia wolontariuszy i opiekunów kolów wolno tyjqcych
j muszą być ujęle w formularzu ~fertQwym)

5.

stanowią wkład

osobowy oferenta

analiza i ocena dotychczasowej współpracy oferenta z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji
zadań publ icznych w latach poprzednich, wlym rzetelność i tenninowość oraz sposób rozliczania
otrzymanych na ten cel

O-l
pkt.

O-l
pkt.

środków

razem maksymalnie

5 pkt.

5. W przypadku stwierdzenia, iź przed łoźone oferty nie s pełniają wszystkich wymogów merytorycznych,
w pkt. 4 i wymagają uzupe łnienia, bądź złożenia przez oferenta dodatkowych wyjaśnień, komisja
konkursowa ma prawo wezwać oferentów do uzupełni enia oferty, złożenia wyjaśnień bądź u s unięcia braków w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania. Oferty, które nie zostaną uzupełni one w wyżej wymienionym
terminie, pozo sta ną bez rozpat rzenia.
okreś l onych

6. Dotacja mo że zostać przyznana oferentom , których oferty będą spe łniały wymogi formaln e. a po
dokonaniu ich oceny merylOrycznej , zgodnie z kryteriami okreś l onymi \II pkt. 4, u zyskają przynajmniej 60%
punktów z maksymalnej ilości punktów.
7. Konkurs zostanie

rozstrzygnięty także

8. W otwartym konkursie ofert może

w przypadku, gdy

zostać

wybrana

wpłynie

więcej niż

rylkojedna oferta.

jedna oferta.

9. Prezydent Miasta, na podstawie opinii komisji konkursowej , dokona wyboru podmiotów i podziału
finansowych.

środków

10. Od decyzj i Prezydenta o wyborze realizatora zadania publicznego nie
VII.

Posta nowienia

przysługuje

odwolanie.

końcowe:

1. Gmina zastrzega sob ie prawo do
konkursu.

odwołania

konkursu bez podania przyczyny oraz

przesunięcia

terminu

rozstrzygnięcia

2. Gmina zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu w przypadku nie złożenia żadnej oferty lub
gdy wszystkie oferty nie będą spe łniały wymogów zawartych w ogłoszeniu. Informacja o unieważnieniu
otwartego konkursu ofert zostanie ogłoszona na stronie internetowej Gminy Kędz ierzyn-Koi l e , w Biuletynie
Informacji Publi cznej oraz na tablicy ogło szeń Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.
3. Gmina zastrzega sobie możliwość wyboru jednej lub wielu ofert w ramach
prLeznaczonych na realizację zadania.

środków

finansowych

4. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dotacji, wynikająca ze złożonych ofert, przekroczy wysokość
przeznaczonych na realizację zadania, wnioskowane wofertach kwoty dofinansowania zos taną
zmniejszone. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji będzie niższa nit kwota wnioskowana w ofercie, oferent
będzie mógł wycofać ofe rt ę, jednak nie p6Źlliej ni ż przed podpisan iem umowy lub d ostosować zakres rzeczowy
zadania do wysokości otrzymanych ś rodków finan sowych dotacji.
środków

5. Oferent, który otrzyma dotację w wysokości innej niż kwota wnioskowana w oferc ie, zobow iązany jest
w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania informacj i o przyznaniu dotacji, dostarczyć zaktualizowane
dokumenty, ni ezbędne do zawarc ia umowy na realizację zadan ia publicznego, stanowiące załączniki do
umowy, tj.:
I) zaktualizowany hannonogram;
2) zaktualizowany kosztorys realizacji zadania.
6. Szczegółowe ustalen ia dotyc zące wysokości dotacji, terminu realizacji zadania, fonny i sposobu
przekazywania oraz trybu i terminu rozliczenia dotacji na realizację zadania publicznego zosta ną okreś l o n e
w umowie zawartej z oferentem wyłonionym w wyniku po s tępowania konkursowego.
7. Gmina zastrzega sobie prawo do odstąpienia w części lub w całości od umowy w przypadku:
a) podania w ofercie nieprawdziwych danych

dotyczących

4

prowadzenia zadania,

I

b) wykorzystan ia przez dany podmiot dotacji niezgodnie z zawartą umową i zapisami niniejszego ogloszenia.
8. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji

udzie l ają

pracown icy

Wydziału Ochrony Środowiska i Ro lnictwa Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Grzegorm Piramowicza 32,

pokój nr 429b

(piętro

11.1), tel. 77 40 50 376.

9. Obowiązujący formularz oferty dostępny jest w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzęd u
internetowej
Urzędu
Miasta
Kędzi erzy n-Koźle
Miasta
Kędzierzyn-Koźle
oraz
na
stronie
http://www.kedzierzynkozle.pV.
10. W konkurs ie mogą wziąć udział tylko te o rganizacje, które nie zalegają z płaceniem podatków, s kładek
na ubezpieczenia społecZ1le i zdrowotne oraz z platnością należności wobec gminy i gminnych j ednostek
organizacyjnych z tytułu umów cywi lno-prawnych.
I I . Złożen i e oferty nie jest równoznacZ1le z przyznaniem dotacji.

12. Prezyde nt Miasta mo że odmówić podmiotowi wyłonio n emu w konkursie przyznania dotacji
i podpisania umowy w przypadku, gdy w dniu podpisania umowy o każe s i ę, t e podmiot lub jego reprezentanci
utraci li zdo l ność do czynności prawnych lub gdy po zloże niu oferty zostaną ujawnione nieznane wcześn i ej
okoliczności podważające wiary godność merytoryczną łub finan sową oferenta.
VIII.

[nformacja o realizacj i zada ń pu blicznyc h tego samego rod zaju w r oku 2017:

Lączna kwota dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom w 2017
roku na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt pn.: Opieka nad wolno 2:yjącymi kotami
w tym ich dokamlianie wy n ios ła 20.000 zł.

ip.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kędzierzyń sko -Kozielskie

I.

2.

Towarzystwo Przyjaciół ZwierLąt
i Opieki nad Zw i erzętam i
w Kędzierzyni e- Koź l u przy
ul. Grunwaldzkie' 3 1

I

Całkowity

Wkład

koszt
zadania
publicznego

własny

oferenta
(zł)

(zl)

Opieka nad wolno żyjqcymi
kotami terenu gminy
Kędzier=yn-Koźle w lO J7 roleu
Ił' tym ich dokarmianie"

10.000,00

7.800,00

17.800,00

Opieka nad wolno ż)jąc.ymi
kotami z terenll gminy
Kędzierzyn-Koi/e Ił' 20/7 roku
Ił' tym ich dokarmianie·'

i 0.000,00

7.800,00

17.800,00

Razem

20.000,00

x

=

Towarzystwo Opieki nad
Zw ierzętam i w KędzierzynieKoźlu przy ul. Stolarska 6a/ 14

Kwota
przyznanej
dotacji (zł)

5

1

x

I

