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Burmistrza Kolbuszowej

z dnia 28 lutego 2022 r,

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na rcalizacjq w 2022 roku przez podmioty

prowadz?c e dziaNalnos6 poZytku publiczneg o zadariapublicznego ,,Asystent osobisty osoby

niePelnosPrawnej"'

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dniaS marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz'

ll.2202.f.., poz.l372 zp6Ln. zm.), art.ll i axt. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r' o

dzialalnotci po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U' z 2020 r' poz' 1057 z p6Ln' zm')'

art. 25ust.1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 mwca2004 r'o pomocy spolecznej (Dz' U' z 2021' t') poz'

2268 zp62n. zm.) onzuchwaly Nr )o(XIx 466121Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia2'

listopada 2027 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu wsp6lpracy z otganrzacjaai

pozwzqdowymi orazpod*iotu*i wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia\alnosci poZytku

publicznego i wolontariacie na 2022 r ok zaruqdzam, co nastgpuj e :

$ l. Oglaszam otwarty konkurs ofert na tealizacig w 2022 rcka ptzez podmioty prowadz4ce

dzialalnoSd poZytku publicznego zadaniapublicznego w zakresie: pomoc spoleczna' w tym

pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 2yciowej oraz wyr6wnywania szans tych rodzin

ios6b pod nazw4: "Asystent osobisty osoby niepelnosprawnej".

$ 2. Ogloszenie otwartego konkursu ofert, w tym termin skladania ofert, jak r6wnieZ wysokoSd

Srodk6w finansowych ptzernaczonych na rcalizacjq zadania, o kt6rym mowa w $ I stanowi

zahqcznik do niniej sz ego zuzqdzenia'

$ 3. Wykon anie zaruqdzeniazleca sig skarbnikowi Kolbuszowej.

$ 4. Zaruqdzenie wchodzi w Zycie zdniem podjgcia'
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Zalqcznik do zuzqdzenia Nr 127 /2022
Burmistrza Kolbuszowej zdnia 28 lutego 2022 r.

- OGI,OSZENIE

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ

oglasza otwarty konkurs ofert dla organizacji prowadzqcych dzialalnoSd porytku
publicznego na realiz acjg zadafiwlasnych gminy w 2022roku.

Na podstawie art.25 ust.l, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca2004 r. o pomocy spolecznej
(Dz. U . z 2021 t. poz, 2268 z p62n. zm.), art. I I ust. I i 2 oruz art. 13 ustawy z dnia 24 kwrctnia
2003 t. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (D2.LJ.2020 r., poz. 1057 zp6in.
zm.) oraz Uchwaly NTXXXIX/466121Rady Miejskiej w Kolbuszowej z drua25listopada212l
r. w sprawie uchwalenia rocznego programu wsp6lpracy z organizacjami pozwz4dowymi oraz
podmiotami wymienionymi w afi. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoSci po2ytku publicznego
i wolontariacie na 2022 rok, Burmistrz Kolbuszowej ogNasza otwarty konkurs ofert dla
oryanrzacji pozatzqdowych na rcalizacjg zadania z za?,rest dzialalnoSci na rzecz os6b
niepelnosprawnych.

I. Rodzaj inazrnazadlania:,,Asystent osobisty osoby niepelnosprawnej,, - erJycja2022

Ir. wysokos 6 srodk6w publicznyc h przeznaczonych na realizacj g zadania :

1. Na rcalizacjg zadania w okresie od podpisania Umowy do 31 grudnia 2022 r.planuje sig
przeznaczyd kwotg w wysokoSci I 241 l5O zN,w tym:

a) maksymalnie 1 166 400 zl - w kategorii koszt uslug godzin asystenckich - kwota na
wynagrodzenie z tytulu Swiadczenia uslug asystenta w wymiarze nie mniej n1t.29160 godzin
(nie wigcej ni? 40 zlbrullo wraz zkosztami pracodawcy za godzingswiadczenia uslugi); Kwota
do 40 zNbrutto brutto nie moZe byi wydatkowana na inne cele niz wynagrodzenie asystenta
osobistego osoby niepelnosprawnej.

b) maksymalnie 15 OOO zN- w kategorii koszt zakupu Srodk6w ochrony osobistej dla nie mniej
ni225asystent6w'kwotanazakupSrodk6wochronyosobistej(niewigcej niz11zlmiesigcznie
dla jednego asystenta); kwota ta nie moze by6 wyclatkowana na inne cele;

c) maksymalnie 54 OOO zl - w kategorii koszt zakupu bilet6w komunikacji publicznej dla
asystent6w, koszt dojazdu wlasnym/ innym Srodkiem transportu np. taks6wk4 asystent6w
w zviqzkuzwyjazdami, kt6re dotyczqrcalizacjiuslug wymienionych w tresci programu, zakup
bilet6w wstgpu na wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/sportowe/spoleczne dla asystenta
towaruyszqcego uczestnikowi Programu; kwota ta nie rno2e byc wyclatkowala na inne cele



d) maksymalnie 3 750 zl.- w kategorii koszt ubezpieczenia oc lub NNW dla asystent6w (nie

mniej niZ dla25 os6b) - kwota na ubezpie czene OC lub NNW asystent6w zwiryanych ze

Swiadczeniem uslugi asystenta (kwota nie wyzsza niz 150 zl na jednego asystenta rccznie)'

kwotata nie moze by6 wydatkowana na inne cele

e) maksym alnie2000 zt - koszt wstgpnych badan lekarskich os6b zatrudnionych na stanowisku

asystenta.

2. Kwota moke ulec zmiani e w przypadku stwietdzenia, 2e zadanie moana rcalizowa'

mniejszym kosztem.

3. Zadanie jest finansowane ze srodk6w pochodz4cych z Funduszu Solidarnosciowego

w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki spolecznej ,,Asystent osobisty

osoby niepelnosprawnej" - edycja 2022'

III. Zasady Prryz,nawania dotacji

l. Zlecenie zadaniai udzielenie dotacji nastqpuje z zastosowaniem przepis6w art' 16 ustawy

z dnia24 kwietni a2003 r. o dziaNalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz'U' 2020 r''

poz,l057 z P62n. zm.).

2. Dotacja zostanie przyzfiana na podstawie otwartego konkursu ofert w drodze wyboru

najkorzystniejszej oferty po podjqciu decyziiprzezBurmistrza Kolbuszowej'

3. Zadaniew ramach konkursu zlecane jest w formie wsparcia lub powierzeriazadania' oferent

mo1evtykazadwklad wlasny finansowy i/lub niefinansowy (rzeczovty i/lub osobowy)'

4.Zadanie,kt6rego rcalizacjazostanie zlecona,winno by6 przedmiotem statutowej dzialalnosci

podmiotu uPrawnionego.

5. Burmistrz Kolbuszowej mo2e odm6wi6 podmiotowi wylonionemu w konkursie przyznania

dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaLe sig, 2e podmiot lub jego reprezentanci

utraci zdornose do czynnosci prawnych lub zostanq ujawnione nieznane wczesniej

okolicznosci podwa2ajqce wiarygodnos6 merytoryczn4 lub finansow4 oferenta'

6. Szczeg6lowe i ostateczne warunki realizacii, finansowania i tozliczania zadania reguluje

umowa zawartapomigdzy oferentem, a Gmin4 Kolbuszowa'

7. podmiot uprawniony winien zamieScid w ofercie informacje okreslone w art. 14 ust' 1 ustawy

zdnra24 kwietni a2003 roku o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie'

8. Oferta moke by6 zlokona pruez oryantzacjq pozwzqdow4 lub podmiot, o kt6rych mowa

w art. 3 ust. 3 ustawy z d111a 24 kwietni a 2003 r. o dziaNalnoSci poZytku publicznego

i o wolontariacie.

9. Dwie lub wigcej wsp6lpracujqcych organizacji lub podmiot6w wymienionych w art' 3 ust' 3

ustawy z dnia24kwietrua2}}3 r. o dziahalnosci poZytku publicznego i o wolontariacie' moze

zloly (: wsP6ln4 ofertg.

10. Oferent jest zobowi qzafLy do wypelnienia pkt. 5 i pkt' 6 oferty, dotyczqcego zakladanych

rezultat6w realizacji zadania publicznego. Niedotrzymanie tego obowiTku spowoduje

odrzucenie oferty ze wzglgd6w formalnych. Ponadto w ofercie nale?y wskaza6 jasno

definiowalne, policzaln e reztitaty , tzw. tezultaty twarde (ilosciowe).

11. Uczestnik Programu za uslugi asystencji osobistej nie ponosi odplatnoSci'



IV. Termin i warunki realizacji zadania
l' Zadanie powinno byt ztealizowane w okresie od podpisania umowy do 3l grudnia 2022 r.
z zasfizeaeniem, i2 szczeg6lowe terminy wykonania zadaniaokreSlone zostanqw umowie.
2. zadarue powinno by6 realizowane na terenie Gminy Kolbuszowa.
3. Adresatam i zadanrapowinni byi mieszkaricy Gminy Kolbuszowa:
l) dzieci do 16 toku irycia z orzeczeniem o niepelnosprawnodci l6cznie ze wskazaniami:
koniecznej stalej lub dlugotrwalej opieki lub pomocy innej osoby w zvrtqzku ze znacznie
ograniczon4 mozliwoSci4 samodzielnej egzystencji oraz koniecznoSci stalego wsp 6ludzialu,na
co dziefi opiekuna dzieckaw procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
2) osoby niepelnosprawne posiadaj4ce orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepelnosprawnosci, wydawane na podstawie ustawy z dnia27 sierynia lggT r.o rehabilitacji
zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych (Dz. U. 2,2021 r. poz. 573
zp62n. zm.) albo orzeczenier6wnowazne do wy2ej wymienionego.
4' W godzinach rcalizacji uslug asystenta nie mog4 by6 Swiadczone uslugi opiekuric ze lub
specjalistyczne uslugi opiekuricze, o kt6rych mowa w ustawie z dria 12 marca 2004 r.
o pomocy spolecznej, atakhe uslugi finansowane w ramach Funduszu SolidamoSciowego lub
inne uslugi finansowane ze 6rodk6w publicznych.
5' Planowanaliczba adresat6w zadaniato nie mniej niz 80 os6b oraz nie mniej niz29160 h
uslug asystenckich, w tym:
1 ) swiadczone nie mniej fiZ lo dzieciom do I 6 roku zycia z orzeczeniem o niepelnosprawnosci,
2) swiadczone nie mniej ni2 58 osobom doroslym z orzeczeniem o z;r,aczfiym stopniem
niepelnosprawnoSci,

3) swiadczone nie mniej niz 12 osobom doroslym z orzeczeniem o umiarkowanym stopniem
niepelnosprawnoSci.

6' Pod opiekq asystenta w tym samym czasie mohepozostawa6 tylko 1 uczestnik programu.
7 ' zadanie powinno byd zrealizowane znajwyhsz4 starannos ciq, zgodnie z zawartqgmow*
oraz obowiqzujqcymi standardami i przepisami prawa, w zakresie opisanym w ofercie,
w szczegilno3ci zgodnie z:
1) ustaw4 z drua27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i spolecznej omz zatrudnianiu
os6b niepelnosprawnych,

2) Rz4dowym Programem,,Asystent osobisty osoby niepelnosprawnej,, - edycja 2022.
8' zadanie powinno byc realizowane przez osoby posiadajqce odpowieinL maufikacje.
Uslugi asystenta mog4 Swiadczyl:
1) osoby posiadaj4ce dokument potwierdzaj4cy uzyskanie kwalifikacji w nastgpuj4cych
kierunkach: asystent osoby niepelnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
pedagog, psycholog, terapeuta zalgciowy,pielggniarka, frzjoterupetfia;
2) osobyposiadaj4ce, co najmniej 6-miesigczne, udokumentowane doswiadczenie wudzielaniu
bezpo$redniej pomocy osobom niepelnosprawnym np. doSwiadczeniezawodowe, udzielanie
wsparcia osobom niepelnosprawnych w formie wolontariatu;
3) osoby wskazane pruez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, kt6re nie sq
czlonkami rodziny osoby niepelnosprawnej, pod warunkiem zNo1enia przez osobg
niepelnosprawn4 pisemnego oSwiadczenia,2e wskazany przezni4 asystent jest przygotowany
do realizacji wobec niej uslug asystencji osobistej;



4) w przypadku, gdy uslugi asystencji osobistej bqdq swiadczone La tzecz dzieci

niepelnosprawnych Jo 16. roku 2ycia z orueczeniem o niepelnosprawnogci Nqcznie z ww'

wskazaniami, wYmagane j est takZe:

a) zaSwiadczenie o niekaralnoSci;

b) pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze sprawc6w Przestgpstw na Tle

Seksualnym;

c) pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rcdzicalub opiekuna prawnego dziecka

z niepelno sprawno6ciq.
g. podmiot wyloniony w konkursie powinien zapewni' adresatom zadanraz

1) mo2liwoSd samodzielnego wyboru osoby, kt6ra bgdzie Swiadczyd uslugi asystenta;

2) mozliwos6 skorzystania przez osoby niepelnosprawne z pomocy asystenta przy

wykonywaniu codziennych czynnoSci i funkcjonowaniu w Zyciu spolecznym;

3) ograniczenie skutk6w niepelnosprawnoSci oraz stymulowanie osoby niepelnosprawnej do

podejmowania aktyvr.noSci i umozliwienie realizowania prawa do niezalehnego ?ycia;

4) przeciwdziaNanie dyskryminacji ze wzglgdu na niepelnosprawnos6 oraz wykluczeniu

,pol.r^.*o os6b niepelnosprawnych, umozliwienie osobom niepelnosprawnym uczestnictwa

w 2yciu lokalnej spolecznoSci np. poptzezudziaNw wydarzeniach spolecznych, kulturalnych'

rozrywkowy ch czY teZ sPortowYch;

5) zwigkszenie wsparcia Swiadczonogo przez asystent6w vczria ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepelnosprawnych uczni6w, takae w innych

wymiarach 2y ciai funkcj onowania spolecznego'

10. Uslugi asystenta w szczeg6lnoSci mogQ polegad na pomocy asystenta w:

1) wykonywaniu czynnoSci dnia codziennego dla uczestnika Programu;

2) wyjsciu, po*o"i. lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane ptzez uczestnika

miejsca;

3) zalatwianiu sPraw urzqdowYch;

4jkorzystaniuzd6brkultury (np. muzeum,teatt,kino, galerie sztuki, wystawy);

5) zaprowad zanil dzieci z orzeczeniem o niepelnosprawnosci do plac6wki oswiatowej lub

przyprowad zanruichzniej. uslugaasystencji osobistej naterenie szkoly moheby|rcal\zowana

vtylqczruew przypadku, gdy szkola nie zapewnia tej uslugi'

11. Zakres czynnoSci w ramach uslug asystencji osobistej zawieruza\qczntknr 9 do Programu

Ministra Rodziny i Polityki Spolecznej o,Asystent osobisty osoby niepelnosprawnej" - edycja

2022.
12.W podejmowanych dzia\aniach asystent ma obowiqzek btania pod uwagg potrzeby

i preferencje:

1) uczestnika programu lub opiekuna prawnego;

2)opiekuna prawnego oraz preferencje dziecka niepelnosprawnego z orzeczeniem

o niepelnosprawnoSci.

13. Czas trwania uslug asYstenta:

1) uslugi asystenta mog4 by6 rcalizowane ptzez24 godziny na dobg, 7 dni w tygodniu;

2) do czasu pracy uryrt.rrtu wliczasig czas oczekiwania/gotowoSci na Swiadczenie ustrug nie

dNulszy niz 90 min.

l4.Limit godzirt uslug asystencji osobistej finansowanych ze 6rodk6w Funduszu

przypadajqcych na wszystkich uczestnik6w wynosi nie wigcej niZ:



l) 21240 godzin rocznie dla os6b niepelnosprawnych posiadaj4cych orzeczenie o znaczn*
stopniu niepelnosprawno Sci ;
2) 4 320 godzinrocznie os6b niepelnosprawnych posiadaj4cych orzeczenieo umiarkowanym
stopniu niepelnosprawnoSci,

3) 3 600 godzinrocznie dla dzieci do 16. roku 2ycia z orzeczeiiem o niepelnosprawnoSci
lqcznie ze wskazaniami: konieczno$ci stalej lub dlugotrwalej opieki lub pomocy innej osoby
w zwiryku ze znacznie ograniczon4 mo2liwoSci4 samodzielnej egzystencji oraz konieczno6ci
stalego wsp6ludzialu, na co dzien opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji.

15'Koszt jednej godziny zegarowej wynagro dzenra asystenta osobistego osoby
niepelnosprawnej zl|y'cultt swiadczenia uslug asystencji osobistej nie moze przelcroczy1 40 zl
brutto brutto.
16' Koszt Swiadczenia uslug asystenta moze dotyczyl wszystkich koszt6w zwipzanych z ich
Swiadczeniem, w szczeg6lnoSci takich j ak:
1 ) wynagro dzenie asystent6w;
2) zakup Srodk6w ochrony osobistej, w wysokoSci nie wigkszej niz 50 zN miesigcznie dla
jednego asystenta;

3) zakup bilet6w komunikacji publicznejlprywatnejjednorazowych lub miesigcznych oruz
koszt dojazdu wlasnym/innym Srodkiem transportu, np. taks6wk4 asystent6w w zwiqzkuz wyjazdami, kt6re dotyczq rcalizacji uslug wymienionych w tresci programu
4) zakupu bilet6w wstgpu nawydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub spoleczne itp.
dla asystent a towwzy szqcego uczestnikowi programu;

5) koszt ubezpieczeri OC lub NNW asystent6w zwi4zanych ze Swiadczeniem uslug asystenta,
w wysokoSci nie wigkszej niz l5o zN rocznie, przy czym zapewnienie ubezpie czenia od,
odpowiedzialnoSci cywilnej jest obowi4zkowy.
17 ' Koszty, o kt6rych mowa ust. 1 6 pkt 3 i 4, mogqbyi wydatkowane w wysokoSci nie wigkszej
niZ 300 zlmiesigcznie dla asystenta osobistego osoby niepelnosprawnej.
1 8. Koszty bgd4 kwalifikowane, jeheli:
1) z uslug asystencji osobistej u jednego asystenta w tym samym czasie bgdzie korzysta6
I uczestnik Programu;
2) koszt dojazdu wlasnym/innym Srodkiem transportu, np. taks6wk4 asystent6 w w zwiqzku
z wyjazdarni, kt6re dotyczq rcalizacji uslug wymienionych w tresci programu jest wliczony
w czas pracy asystentajedynie w przypadku obecnosci uczestnika programu;
3) bgdzie prowadzona ewidencja bilet6wkomunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub
miesigcznych, zawietajqca m.in. informacje dotyczqce: daty pobrania bilet6w, liczby
pobranych bilet6w, danych asystenta, daty i celu podr62y,
4) bqdzie prowadzona ewidencj a przebiegu pojazdu stanowi4cego wlasnoS6 asystenta
(zalqcznik nr 1l do Programu pn. wz6r ewidencji przebiegu pojazdu) lub ewidencja koszt6w
przejazdu irurytt Srodkiem transportu, np. taks6wk4 , zawierajqca nastgpuj4ce informacje: dane
asystenta, datq i cel podr62Y, do kt6rej nalezy dolqczyl dow6d poniesienia wydatku np.
rachunek, paragon, fakturg dokumentuj4c4 ww. przejazd;
5) zakup Srodk6w ochrony osobistej oruz dojazd wlasnym/innym Srodkiem transportu, np.
taks6wk4, asystent6w w zwiqzku z wyjazdarri, kt6re dotyczq rcalizacji usfug wymienionych
w treSci Programu, zostanlnealizowane w terminie do 30. dnia od daty odwolania ogloszonego



w dniu 20 marca2020 r. stanu epidemii na obszwze Rzeczypospolitej Polskiej z powodu

zakazefi ,wirusem S ARS - CoV -2'

1 9. Kosztami niekwalifikowanymi zadania sq:

1 ) odsetki od zadltthenra;

2) kwoty i koszty po?yczkilub kredytu;

3) kary i grzywnY;

4) wplaty na Paristwowy Fundusz Rehabilitacji os6b Niepelnosprawnych;

5) podatek vAT, kt6ry moZe zosta|odzyskany na podstawie przepis6w ustawy z dria 1 1 marca

2004 r.o podatku od towar6w i uslug (Dz. U. z2O2t r. poz' 685, zp6ifr.'zm) oraz akt6w

wykonawczYch do tej ustawY;

6) odsetki za op1inienie w regulowaniu zobowi ryah oruz odsetki za zwNokE z tylrflrt

nieterminolvych wplat nale2nosci budzetowych i innych nareznosci, do kt6rych stosuje sig

pr^pirv 
"r, 

u* , iniaz9 sierpnia 1997 r.- ordynacja podatkowa (Dz' U' 22021 t' poz' 1540'

zp6in.zm.);
7) uslugi asystenta Swiadczon e przez czlonk6w rcdziny, opiekun6w prawnych lub osoby

faktycznie zamieszkuj qce tazemz uczestnikiem Programu'

20. Kwalifikacjg o objqcie uslugq asystenta na podstawie Programu 
"Asystent 

osobisty osoby

niepelnosprawnej" - eclycja 2022, przeprowadza Miejsko - Gminny osrodek Pomocy

Spolecznej w Kolbuszowej na podstawie Karty z$oszenia' innych dokument6w

potwierdzaj4cychosobistqsytuacjgosobyzg\aszajqcejsigdoProgramu.

21. Oferent zobowi4za,y jest do prowaclzenia dokumentacji wynikaj qcei'zProgramu "Asystenl

osobisty osoby niepetrnosprawnej" - edycja 2022'

22.WyNoniorry poirniot bgdzie zobowiqzany zalqczy1do sprawozdania koricowego zrcalizacii

zadaniapublicznego spis wszystkich ia.t* (rachunk6w), list plac, kt6re oplacone zostaly

w caloSci lub w czqsci ze Srodk6w pochodz4cychzdotacji'

23. Spis zawierul powinien: nr faktury (rachunku),nr listy plac, datqjej wystawienia' datq

zaplaty,wysokoSd wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej czgilcizostalapokryta z dotacji'

a w jakiej ze srodk6w wlasnych oferenta oruztodzqtowaru lub zakupionej usfugi'

V. Termin i warunki skladania ofert

1. Podmioty uprawnione do udzialu w postgpowaniu konkursowym skladaj4 pisemne oferty

realizacjizadaniawedlug wzoru okreslonego w RozporuqdzeniuPrzewodniczqcego Komitetu

Do spraw pozytku pubiczneg o z dnia 2i pa2dziemika 2018 roku w sprawie wzor6w ofert

i ramowych wzor6w um6w dotyczqcychrealizaciizadaipublicznyohotazwzor6w sprawozdari

z wykonania tych zadah(Dz. U. 22018 r' poz' 2057)'

2. Oferty muszq by6 podpisane i opieczqtowane przez oferenta'

3. Do opieczqtowanej i podpisanej oferty rralezy dolqczyf:

1) kopig aktualnego"ooiiru, rra;owego Rejestru S*dowego, innego rejestru lub ewidencji

(w przypadku KRi nie ma tego obowi4zku jedynie zaleca sig jego dolQczenie);

2)w przypadku wyboru innego sposobu rcptezsntaqi podmiot6w skladaj4cych ofertg wsp6lnq

niZ wynikaj qcy zKrajowego Rejestru Sqdowego lub innego wlasciwego rejestru - dokument

potwierdzaj4cyupowaznieniedodzia\anrawimieniuoferenta;
3) pelnomocnictwo do reprezentowania oferenta, w przypadku jego udzielenia;

4) referencje, zaswiadc zeniao mozliwosci przeprow adzenia zadania'



5) Zatqcznikinaleby zNoiry| wpostaci oryginalnych dokument6w lub uwierzytelnionych kopii.4' Do oferty mozna r6wnie2 doNqczyd kserokopie um6w partnerskich na potwierdzenie
wsp6lpracy z inrty mi podmiotami.
5' ofertg w wersji papierowej wraz z zaNqcznikanri nalezy przesNal,w zamknigtej kopercie,
opatrzonej napisem ,,otwarty konkurs ofert z zakresu dzialalnoSci na tzecz os6b
niepelnosprawnych - asystent osobisty osoby niepelnosprawnej", na adres Gmina Kolbuszowa,
ul' obrofc6w Pokoju 21,36'100 Kolbuszow a, przy 

"ry^o 
zachowaniu terminu decyduje data

urplywu oferty do Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej w terminie 2l dniod daty ukazania sig
niniejszego ogloszenia , nie p6hniej niZ do 24-03-2022r.
6' oferta i wyzej wymienione zalqczniki powinny byd podpisane przez osoby wskazane
w Krajowym Rejestrze sqdowym lub innym r6wnowai:nym dokumencie, posiadaj4c e na dziefr
skladania oferty prawo reprezentacj i oferenta.
7 ' Dokumenty powinny byc podpisane w spos6b umozliwiaj4cy identyfikacjg osoby
podpisuj4cej (np. czytelny podpis lub parafka wrazzimienn4 pieczqtkqosoby podpisuj4cej).
8' w przypadku skladania kopii dokument6w powinny by6 one potwierdzo ne zazgodnos6
z oryginalemptzez jedn4 z os6b maj4cych prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie
dokumentu z zastosowaniem formuly: ,,zazgodnos6 L oryginaNem strony od... do...,,, bqd1na
kahdej ze stron.

9' w przypadku udzielenia pelnomocnictwa oferta oraz zalqczniki mogq by6 podpisywane
przez osoby wskazane pelnomocnictwem.
10. Komisj amoLe za2qda6 od podmiotu dodatkowych informacji.
11' ocena Komisji wraz z propozycjq wysokoSci dotacji zostanie przekazanaBurmistrzowi
Kolbuszowej, kt6ry podejmie ostateczn4 decyfig. od tej decyzji nie stosuje sig trybu
odwolawczego.

VI' Informacja o zrealwowanych zadaniach tego samego rodzaju w ubiegtych latach oraz
wysoko5ci dotacji przekazanej na ich realizacjg:
zadaniebyNo realizowane w 202r roku i przeznaczono na nie kwotg 64 r25 zl.
(Zadanie realizowane przez jednostkg organizacyjn1gminy-M-GopS w l(olbuszowej)

VII. Postanowienia koricowe
1' Burmistrz Kolbuszowej zastrzegasobie prawo odwolania konkursu z podaniem przyczyny
jego odwolania.
2. wyloniony podmiotbgdzie zobowiqzany pod rygorem rczwiqzania umowy do:
1) informowania,Zeprzedmiot umowy zakNadawsparcie finansowe ze srodk6wpochodz4cych
z Funduszu SolidamoSciowego ptzyznanych w ramach Programu ,,Asystent osobisty osoby
niepelnosprawnej" - edycja 2oz2.Informacja na ten temat powinna znalek|sig we wszystkich
materialach, publikacjach, informacjach dla medi6w, ogloszeniach oraz wyst4pieniach
publicznychdotycz4cychrealizowanegozadaria;
2) stosowania,,Wytycznych w zakresie wypelniania obowipk6w informacyjnych,, dostgpnychna stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministr6w:

3) umieszczania logo Ministerstwa Rodzinny i Polityki Spolecznej na wszystkich materialach
promocyjnych i informacyjnych, do kt6rych nie maj4 zastosowania ,,Wytyczne w zakresie



wypelniania obowiTk6w informacyjnych", dotyczqcych realizowanego zadania w spos6b

zapewriajqcy jego dobrq widoczno3(; projekty wszystkich material6w musz4 uzyska6

akceptacj g Burmistrza Kolbuszowej ;

4) dostarczenia na wezwanie oryginal6w dokument6w (faktur, list plac, rachunk6w) oraz

dokumentacji, o kt6rej mowa !ry\ikei,celem kontroli prawidlowoSci wydatkowania dolaqi oruz

kontroli prowadzenia wlasciwej dokumentacj i zniqzwiqzanq; kontrola ta nie ogranicza praw

do kontroli calosci realizowanego zadania pod wzglEdem finansowym i merytorycznym'

3. Wyniki konkursu przedstawione b9d4 na tablicy ogtroszeri Gminy Kolbuszowa oraz

opublikowane na stronie internetowej Urzqdu'

YII. Informacj e dodatkowe

l. Dodatkowe informacje mozna uzyska6 w |Jrugdzie Miejskim w Kolbuszowej pod nr tel'

17 227t 333 wew,342.

2. W przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych

dotyczqcych statutowej dzialalnosci, nalehy przedNoi:yo aktualny statut podmiotu lub inny

r6wnowa2ny dokument, (eSli przepisy dotyczqce podmiotu nie naldadaiq obowiTku

posiadania statutu).

3. W przypadku niespelnienia jednego z obligatoryjnych wymog6w, o kt6rych mowa w I czgSci

oceny formalnej karty oceny oferty (za1qi,^ik do niniejszego ogloszenia), oferta zostanie

o drzucona z ptzy czy tL formalnych'

4. Oferent skladaj4c ofertg powinien kierowa6 sig zapisami niniejszego ogloszenia, jak r6wnie2

warunkami okre6lonymi Programem ,,Asystent osobisty osoby niepelnosprawnejo'- edycja

2022.

VIII. Termin, tryb i kryteria stosowane prry dokonywaniu rvyboru ofert

1. Oferty, kt6re nie spelniajq wymog6w iormalnych, nie bqd4 rozpatrywane pod wzglgdem

merytorycznym 
alnym i merytorycznym dokona komisja konkursowa2' oceny ofert pod wzglgdem form' 

o dzialalnosci pozytku publicznego
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia2003 t'

i o wolontariacie orazkryteria podane w tresci niniejszego ogloszenia'

3. W sklad komisji wchodzq osoby powolane przez Burmistrza Kolbuszowej oruz osoby

wskazane ptzez oiganizaqe pozatzqdowe lub podmioty wymienione w art' 3 ust' 3 ustawy

z wyNqczeniem os6b wskazanych ptzez organizacje pozatzqdowe lub podmioty wymienione

w art. 3 ust. 3, bior4ce udzia\ w konkursie'

4. DokonujQc oceny ofert komisja konkursowa bgdzie brala pod uwagg w szczeg6lnosci:

1) mo2liwo S(t rcalizaqi zadarrra publicznego przez oryanizacig pozatzqdowQ lub podmioty

wymienione w art. 3 ust. 3 Ww ustawy (0-5 pkt);

2) przedstawionQ kalkulacjq koszt6w realizacj i zadaniapublicznego' w tym w odniesieniu do

zakresu rzeczowego zadania(0-5 pkt);

3) proponowang, jakos6 wykonania zadania i kwalifikacje os6b, przy vdziale' kt6rych

organizacjapozarzqdowa lub podmioty okreSlone w art. 3 ust' 3 d w ustawy bEdqtealizowa'

zadanie publiczne (0-5 Pkt) ;



4) planowany przez otganizacjg pozaruqdowqlub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w
ustawy, wklad rzeczow, osobowy, w tym Swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczn4
czlonk6w; (0-5 pkt);
5) analizg i oceng realizacji zleconych zadafi publicznych w przypadku organizacji
pozwzqdowei lub podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, kt6re w latach
poprzednich rcalizowaNy zlecone zadania publiczne, biorqc pod uwagg rzetelnogi i
terminowofil oraz spos6b rozliczeniaofizymanych na ten cel srodk6w 1o-s pkg.

IX. Dane osobowe- klauzula informaryjna:
l' Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zleceniodawca w celu
wylonienia oferenta nazadaniazwiqzane z ogNoszeniem otwartego konkursu ofert narealizacjg
w2D22rokuptzezpodmiotyprcwadzqcedziaNalnoSlpozytkupublicznego zadaniapublicznelo
,,Asystent osobisty osoby niepelnosprawnej ".
Zgodnie z afi. 13 ust. 1 i2 rozporz4dzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia27 kwietnia20l6 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiQzku z przetwaruanlem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95146/WE (og6lne rczporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. lJrz. UE L 119
204,05.2016, str. 1), dalej ,,RODO,,, informujg,2e:
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzgdzie Miejskim w Kolbuszowej

j est: Burmistrz Kolbuszowej ; ul. obroric6w pokoj u 21, 3 6-100 Kolbuszowa.
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Kolbuszowa jest pani: Lucyna Wyka,
ul. Piekarsk a I 5,3 6-100 Kolbuszowa, e-mail: rodo@kolbuszowa.pl.
Dane osobowe przetwarzane bgd4 na podstawi e art, 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wylonienia
oferenta narcalizacig zadaniapublicznego ,,Asystent osobisty osoby niepelnosprawnej,,-
edycja 2022 w Gminie Kolbuszowa w 2022 rcku.
3) odbiorcami danych osobowych bgd4 osoby lub podmioty, kt6rym udostgpniona zostanie

dokumentacj a konkursowa.
4) Dane osobowe bgdq przechowywane, przez olaes 5 lat od
prowadz4cego dzialalnoso poZytku publicznego dla zadania
niepelnosprawnej"- cdycia 2022 ,

5) obowiqzek podania danych osobowych bezpoSrednio zviqzarrych z konkursem jest
niezbgdny w celu wylonienia najlepszego oferenta ubiegajqcego sig o dotacje zbtdLetuGminy
Kolbuszowa.
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