
 Zarządzenie Nr 671/2019     
Prezydenta Miasta Kalisza 
  z dnia 3 grudnia 2019 r.                    

w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2020
roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.

Na podstawie  art.  30  ust.  1  ustawy z  dnia  8  marca  1990 roku o  samorządzie  gminnym (  Dz.U.  
z  2019  r.  poz.  506  ze  zm.  ),  art.  13  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku
publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 poz. 688 z póżn.zm.),  uchwały Nr XVI/186/2015 Rady
Miejskiej Kalisza z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Miasta
Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na lata 2016-2020", - uchwały Nr XVII/263/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019roku w sprawie
uchwalenia”  Programu współpracy  Miasta  Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi oraz  innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” zarządza się co następuje: 

§ 1. 

Ustala  się  treść  ogłoszenia  Prezydenta  Miasta  Kalisza,  dotyczącego  otwartego  konkursu  ofert  na
realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie:

1) zapewnienia gorącego posiłku w ramach zbiorowego żywienia dla osób tego potrzebujących,
2) pomocy żywnościowej dla osób i rodzin tego potrzebujących,
3) pomocy rzeczowej dla najuboższych mieszkańców,

stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. 

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek
Wiceprezydent Miasta Kalisza



                                                                                                             
Załącznik 
do zarządzenia Nr 671/2019
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 3 grudnia 2019 r.

                                                                                            
PREZYDENT MIASTA KALISZA

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku następujących zadań z zakresu pomocy społecznej udzielając
wsparcia wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich  realizacji:
1. zapewnienie gorącego posiłku w ramach zbiorowego żywienia dla osób tego potrzebujących.
2. pomoc żywnościowa dla osób i  rodzin tego potrzebujących.
3. pomoc rzeczowa dla najuboższych mieszkańców.

Podstawa prawna : 
Konkurs ogłoszony jest na podstawie : 

1. ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie
(Dz. U. z 2019 r., poz.688 z póżn.zm.),

2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z póżn.zm.)
3. uchwały  Nr  XVI/186/2015  Rady  Miejskiej  Kalisza  z  dnia  20  listopada  2015  r.  w  sprawie

uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020”, 

4. uchwały  Nr  XVII/263/2019  Rady  Miejskiej  Kalisza  z  dnia  28  listopada  2019  r.  w  sprawie
uchwalenia „Programu  współpracy  Miasta  Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

Prezydent  Miasta  Kalisza  niniejszym  zaprasza  organizacje  pozarządowe,  o  których  mowa  w  art.3  ust.2
i ust.3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie do składania ofert na realizację ww. zadań.

Oferty należy składać wg wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących
realizacji  zadań  publicznych  oraz  wzorów sprawozdań  z  wykonania  tych  zadań  (Dz. U. z 2018r.  poz.  2057)i
spełniać wszystkie wymogi formalne ustalone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Wzory  druku  oferty  w  załączeniu  lub  można  je  uzyskać  w  Miejskim  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w
Kaliszu ul. Graniczna 1 pok. 21-22
Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn
formalnych. Oferty powinny być wypełnione w sposób przejrzysty i czytelny oraz zawierać odpowiedzi zgodnie
z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach. 
W  przypadku  pól,  które  nie  dotyczą  danej  oferty  należy  wpisać  „nie  dotyczy”  lub  przekreślić  pole,
natomiast liczbę „0” w przypadku, gdy są to wartości liczbowe.

Wraz z ofertą realizacji zadania należy złożyć:
4) aktualny wyciąg/odpis z KRS lub inny dokument potwierdzający faktyczny stan prawny podmiotu,
5) pełnomocnictwa  lub  upoważnienia  w  przypadku  składania  ofert  przez  osoby  upoważnione  do

reprezentowania podmiotu,
6) umowy partnerskie lub oświadczenia partnerów  w przypadku składania oferty wspólnej.



Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów i informacji,  a także
złożone po terminie lub przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Dopuszcza się możliwość składania ofert cząstkowych oraz wyboru kliku realizatorów jednego zadania.
Zastrzega  się  prawo  do  zmiany  warunków  konkursu  i  ogłoszenia  oraz  odwołania  konkursu  bez
podania przyczyn, a także do przesunięcia terminu składania lub wyboru ofert bez podania przyczyny.
Zastrzega się prawo do unieważnienia konkursu jeżeli nie zostanie złożona żadna oferta lub żadna ze złożonych
ofert nie spełni wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

Termin  realizacji zadania od 1 stycznia 2020 r. do  31 grudnia 2020 r.
Na realizację ww. zadań Prezydent Miasta Kalisza przewiduje w 2020 r. łącznie kwotę 405.000,00 zł,  w tym na
poszczególne zadania :
-  zapewnienie  gorącego  posiłku  w  ramach  zbiorowego  żywienia   dla  osób  tego  potrzebujących  –

255.000,00
- pomoc żywnościowa dla osób i rodzin tego potrzebujących   –                                            130.000,00
-  pomoc rzeczowa dla najuboższych mieszkańców-                                                                    20.000,00

W sytuacji gdy dany koszt finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie
będzie równy z kosztem określonym w odpowiedniej pozycji kosztorysu zawartego w ofercie, to uznaje się go
za zgodny z kosztorysem wtedy, nie nastąpiło jego zwiększenie o więcej niż 20%.

Jednocześnie informuję, że w roku 2018 oraz w roku 2019 na realizację wyżej wymienionych zadań zleconych
przeznaczono następujące środki:                                 2018r.                             2019r.
-  zapewnienie gorącego posiłku w ramach zbiorowego  
   żywienia dla osób tego potrzebujących,                                   225.000,00                   255.000,00
-  pomoc żywnościowa dla osób i  rodzin 
   tego potrzebujących,                                                                    130.000,00                   130.000,00
-  pomoc rzeczowa dla najuboższych mieszkańców,                    20.000,00                     20.000,00

Podstawowe kryteria oceny merytorycznej: 
 odpowiednio uzasadniona potrzeba realizacji  zadania  publicznego oraz na ile  grupa odbiorców jest

adekwatna do potrzeby jego realizacji;
 czy cele zadania publicznego są spójne i wynikają ze zdiagnozowanego problemu;
 czy zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego są realne, trwałe i przyczynią się do osiągnięcia

jego celu;
 czy zakładane działania są zasadne, realne, efektywne, spójne  harmonogramem oraz służą osiągnięciu

zaplanowanych rezultatów;
 czy  zakładane  koszty  są  realnymi  wydatkami  adekwatnymi  do  planowanych  działań  zadania

publicznego i spełniają warunki uznania ich za koszty kwalifikowalne;
 procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego;
 czy przewidziano świadczenia wolontariuszy i prace społeczną członków podmiotu jako wkład osobowy

w realizację zadania;
 czy w ofercie przedstawiono zasoby kadrowe i rzeczowe przewidywane do wykorzystania 

przy realizacji zadania adekwatne do realizacji zadania

Tryb  wyboru ofert:
Komisja  Konkursowa powołana  przez  Prezydenta  Miasta  Kalisza  dokona  oceny   złożonych  ofert  wraz
z załącznikami  zgodnie  z  zarządzeniem Nr  585/2014 Prezydenta  Miasta  Kalisza  z  dnia  24 listopada 2014 r.



w sprawie  ustalenia  Regulaminu  dotyczącego  oceny  formalnej  i  merytorycznej  ofert  realizacji
zadań publicznych  złożonych  w  następstwie  ogłoszenia  otwartych  konkursów  ofert   oraz
zarządzeniem Nr 292/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w  sprawie
ustalenia Regulaminu dotyczącego oceny formalnej i merytorycznej ofert realizacji zadań publicznych złożonych
w następstwie ogłoszenia otwartych konkursów ofert .
Oferty będą podlegały ocenie formalnej zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu oraz ocenie merytorycznej
zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu. 

Decyzję  o  wyborze  oferty  oraz  wysokości  przyznanej  dotacji  podejmie  w  formie  Zarządzenia
Prezydent Miasta  Kalisza  w  terminie  do  dnia   31  grudnia  2019  r.,  po  zapoznaniu  się  z  opinią  Komisji
konkursowej dotyczącą złożonych ofert.

Dotacja  na  realizację  zadania  zostanie  przyznana  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  24  kwietnia
2003 r, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2019 poz. 688 z póżn. zm.)

Od Zarządzenia Prezydenta w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie ma  trybu odwoławczego.

Wymaga  się,  aby  oferent  wszechstronnie  informował  opinię  publiczną  o  otrzymanej  dotacji  ze
środków budżetu Miasta Kalisza.

Oferty  należy  składać  w  Miejskim  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Kaliszu  przy  ul.  Obywatelskiej  4  ,
pok. 1 2, do godziny 9,00 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2019 r. w zamkniętych kopertach,
odpowiednio oznaczonych z podaniem nazwy zadania, nazwy i adresu oferenta oraz z dopiskiem „KONKURS
OFERT”

W  przypadku  nadesłania  oferty  pocztą,  o  dotrzymaniu  terminu  decyduje  data  wpływu  do  Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Wzór druku oferty można pobrać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Obywatelska
4, pok.12 i ze strony internetowej http://mops.kalisz.ibip.pl 

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie komunikatu umieszczonego w Biuletynie
Informacji  Publicznej,  na  stronie  internetowej  www.kalisz.pl,   na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miasta Kalisza
(Główny  Rynek  20)   oraz  na  stronie  internetowej  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Kaliszu  –
http://mops.kalisz.ibip.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznym w Kaliszu, 
ul. Graniczna 1,  pok. 21-22  oraz pod numerem telefonu 506 162 493.

Administratorem danych osobowych przekazywanych w związku z udzieleniem i rozliczeniem dotacji na realizację
zadania pn:  Zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób na terenie miasta
Kalisza,  jest Prezydent Miasta Kaliszu z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych
osobowych, z którym można się skontaktować telefonicznie: +48 515 804 353 lub mailowo: ido@um.kalisz.pl     

Prezydent Miasta Kalisza zobowiązany jest stosować rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.  w sprawie
instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt  oraz  instrukcji  w  sprawie  organizacji  i  zakresu  działania  archiwów
zakładowych, powyższe dane osobowe będą przekazywane po załatwieniu sprawy przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej
wskazanej  w  „Jednolitym  rzeczowym  wykazie  akt  organów  gminy  i  związków  międzygminnych  oraz  urzędów  obsługujących  te
organy i związki" stanowiącym załącznik nr 2 tego rozporządzenia.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek
Wiceprezydent Miasta Kalisza
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