
Złłącznik nr l
rJo Zarząózenia nr 89/2021

Prezydenta Miasta Zamość
z dnia 27 kwietnia 2027 r.

Prezydent lVliasta Zamość
na podstawie art. 14 ust, 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdror.l,iu publicznym

(Dz. tJ. z2a21 r. poz" |83 zpóźn,zm.) ogłasza konkurs ofert na realizację w żOżt r.
zadań z zakresu zdro*,ia publicznego w ramach

I. Miejskiego Frogramu Profilak§ki i R.onviąrywania Problemów Alkoholołvych
na 2021 rok

il. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

R.EGULANI{N KONKUR§U

§1
Konkurs adresowany iest do podmiotów" o których mowa w art. 3 ust. 2 ustarły z dnia 11

września 2015 r. o zdrowiu publicznym, których cęle statutorł,e lub przedmiot działalności
dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustaw;, z dnia 11 wrześrria 2015 r. o
zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których morva w ań. 3

ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzińalności pozytku publicznego i o
rvolontariacie.

§2
Zadanię pierrł.sze
OrganŁacja wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania dla dzieci i młodzie§,
w szczególności z grlup ryzyka z realizacją programu profilakĘczn€go
Na realizacj ę zadania Miasto Zamaśc ptzęznacza kwotę w wysokości 67 200,0S zł.
Zadante drugie
Organizacja wypoczynku letniego w miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieĘ,
w szczególności z grup ryzyka z realizacją programu profilak§cznego
Na realizację zadania Miasto Zamość ptzęznacza kwoię rv wysokości 33 ó00,00 zł.
zadanie trzecie
Realizacja programów rekomendowanych w ramach Systemu rekomendacji programów
profilak§cznych i promocji zdrowia psychicznego w szktlłach i innych placówkach
systemu oświaĘ
Na realizacj ę zadania Miasto Zamośc ptzeznacza kwotę w w-ysokości 40 000,00 zł.
zadanię czwwte
Realizacja programu profilakĘcznego podnoszącego świadorność w zakresie ł,pływu
alkoholu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Na realizacj ę zadania Miasto Zarnaśc przęznacva kr,votę w wy--sokości 9 840,00 zł.

Zadania,n-ęddce,,pr*edmiot ,konkufsu,,.rv ranacł kfiejskiego Frogramu Frofitaktyki'i'
,' ,, . ,,Boz iąąylyania Prob,leńró 'dlkohotłrłł.eh i,Ę.sokość środków tinansgrych.], '':. 

,.

przeznalzonycń na ich reatizację



Zadante piąte
Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej, wspierających prawidłowy ronvój
dzieci i młodzieży, wzmacniających crynniki chroniące i ograniczających czynniki
ryzłk^
Na realizacj ę zadania Miasto Zamośó pTzęznacza kwotę w wysokości 50 000o00 zł.
zadantę szóste
Prowadzenie działafi informacyjno *edukaryjnych \ry zakresie profilak§ki
i rozwiązywania problemów uzależnień
Na realizacj ę zadania Miasto Zamość pTzęznaaza kwotę w wysokości 15 000,00 zł.

Zadanie będące przedmiotem konkur§u w ramach Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii i wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego

realizacj

§3
Realizacja programów profilak§cznych adresowanych do dzieci i mtodzieĘ w wieku
szkolnymo osób dorosĘch o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w
szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilak§cznych
i promocji zdrowia psychicznego
Na realizacj ę zadania Miasto Zamość przęz'n:acza kwotę w wysokości 60 000,00 zł.

Termin i warunki realizacji zadańw ramach Miejskiego Programu ProfilakĘki i
Rozwiąrywania Problernów Alkoholowyeh

§4
Termin i warunki realżacji zadania pierwszego - Organizacja wypoczynku letniego
poza miejscem zamieszkania dla dzieci i młodziezy, w §zczególności z grup ryzyka z
realizacją programu profilaktycznego
1. Finansowaniu podlegają turnusy minimalnie 12 dniowe i maksymalnie 14 dniowe.
2. Ptzezjedno zadantę należy rozumięć wypoczynek organizowany w jednej miejscowości,

maksynralni e dwa turnusy.
3. W trakcie trwania wypoczynku oferent zapewnia realizację programu profilaktycznego

opis w formie zŃącznikado oferty,
4. Oferęnt zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom bezpiecznych i higienicznych

warunków wypoczynku otaz właściwej opieki wychowawczej, w tym kadry
pedagogicznej posiadającej odpowiednie uprawnienia. Organizator wypoczynku zapewnia
w szczególności :

a) zakwaterowanie, preferowanę pokoje z Łazienkami,
b) wyżywienie: 4 posiłki dziennie oraz prowiant na drogę powrotną,
c) program wypoczynku (kulturalno - rozrywko\Ąy i sportorvo * rekreacyjny) opis w formie

zńącznikado oferty,
d) zaplecze przystosowane do realizacji progfamu rekreacyjno - spotlowego i kulturalno *

rozrywkowego (boisko, świetlica, stołówka),
e) dostęp do opieki medycznej,
0 Ńezpieczenie uczestników na czas przejaz,du i pobytu,
g) transport w obie strony.
5, Organizatot zobowiązany jest do wpisania na druku oferty clokładnych informacji na

temat: nazry, adresu i telefonu placówki, na terenie której organizowany będzie
wypoczynęk, liczby dni trwania turnusu z podaniem daty rozpoczęcia i daty zakończenia



tumusu, Iiczby dzieciuczesttliczących w turnusie, liczby posiłków, warunków lokalowych
-szczegółowy opis bazy, walorów krajoznawczych miejscowości w której planowany jest
wypoczynek.

6. Ofęręnt zobowiązany jest przestrzegaó ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz rozparząózenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci t młodzieży ( Dz. U,
poz. 452) oraz zę względu na obecną sytuację epidemiologlczną zgodnie z aktualnymi
wl.tycznymi m.in. Głównego Inspektora Sanitamego, Ministra Zdrowta, Ministra
Edukacji Narodowej. Informację w tym zakresię należy ująć w ofercie (Cz.llI.1 i III.8).

7. Adresatów wypoczyŃu kwalifikuje Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.
8. Zadarlię powinno być realizowane w tęrminie od 21 czerwca 202t r, do 30 września

202l r. w tym zadanie właściwe tj. wypoczynek od 12 lipca 2021, r. do 31 sierpnia
2021 r. Koszty uwzględnione w kosztorysie zadania w ramach przyznanych środków
finansowych mogą być sfinansowane po zawarciu umowy.

9. Ustala się zasadę dofinansowania maksymalnie I2a,00 zL dziennię na jednego uczestnika.
10. CeI zńaniaiprzewidziane do osiągnięci rezultaąl :

Cel: Ograniczenie zjawiska picia alkoholuprzez dzięci t młodzleż
Rezultaty: Zwiększenie oferty róznorodnych form spędzania czasu wolnego dla dzięci i
młodzieży,

§5
Termin i warunki realŁacji zadania drugiego - Organizacja wypocrynku letniego w
miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieĘ, w §zcz€gólności z grup lyzyka z realizacją
programu profilak§cznego
1. Oferent zgłasza ofertę, w której czas rcaiiizacji zadania wynosi nie mniej niZ 5 godzin

dziennie przez 5 dni w tygodniu dlakaZdego uczestnika. Finansowaniu podlegają turnusy
minimalnie 10 dniowe.

2. Oferent powinien posiadać bazę lokalową (własną lub wynajętą) wraz z wyposażeniem,
pozwalającą zrealizować program bezpiecznie i w warrrŃach odpowiadających
potrzebom dzieci,

3. Oferent zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom bezpiecznych i higienicznych
warunków wypoczynku oraz właściwej opieki wychowawczej, w tym kadry
pedago gicznej po siadaj ącej odpowiednie uprawnienia.

4. Oferent, w czasie trwania wypoczynku zapewnia uczestnikom:
a) minimum jeden posiłek dziennie,
b) program profilaktyczny - opis w formie zńączrukado oferty,
c) progfam wypoczynku - opis w formie zŃ,ącznika do oferty.

5. Adresatamt zńaniamogą być tylko dzieci iriodzięż (wiek : szkoła podstawowa, szkoła
ponadpodstawowa), mieszkańcy Zamościa, a kwalifikacja powinna odbywać się na
podstawie opinii placówki oświatowei o konieczności udzielenia wsparcia
dziecku/rodzinie poptzęz udział w półkolonii lub zaświadczęnie/opinia Miejskiego
Centrum Pomocy Rodzinie.

6. Oferent zobowiązany jest do wpisania na druku oferty dokładnych informacji na temat:

namvy, adresu i telefonu placówki, na terenie której będzie organizowany wypoczynek,
Iiczby dni trwania turnusu z podaniem daty rozpoczęcia i daty zakończęnia turnusu,
liczby dzieci uczestniczących w turnusie, liczby posiłków, warunków lokalowych.

]. Wypoczynek powinien zostaó zotganizowany zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991' r.

o systemie oświaty (Dz. U. z 20ża r. poz. t327 z późn. zm") oraz rozparządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzleci i
rńodzieży ( Dz.U. poz. 152) oraz ze względu na obecną sl,tuację epidemiologiczną



zgodnie z aktuainymi wl.tycznymi m.in. Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra
Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej. Informację w tym zakresie należy ująć w ofercie
(Cz,IIL7 i IIL8).

8. Zadanie powinno być realizowane w terminię od 2l czeywca 2021 r. do 30 września
2021, r. w tym zadanie właściwe tj. wypoczynek od 5 lipca 2021 r. do 31 sierpnia
202| r. Koszty uwzględnione w kosztorysie zadarua w ramach przyznanych środków
finansowych mogą być sfinansowane po zawarciu umowy.

9. Ustala się zasadę dofinansowania maksymalnie 4ż,00 zł dziennie na jednego uczęstnika.
10. Cel zadaniai przewidziane do osiągnięci rezultaty :

Cel: Ograniczente zj awiska picia alkoh olu ptzez dzieci l rńodzteż
Rezultaty: Zwiększenie oferty różnorodnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i
mŁodzieży.

§6
Termin i warunki realizacji zadania trzeciego - Realizucja programów
rekomenelowunych w ramuch Systemu rekomendacji programów prafilaktycznych i
promocji zdrowta psychicznego w szkołach i innych placówkach systemu oświaĘ
1. Przedmiotem finansowania są programy profilaktyczne wskazane w Systemie

rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego w obszarze
profilaktyka uniwersalna, z wyjątkiem programów adresowanych do duĘch grup
odbiorców i programu Unplugged fiego realizacja ujęta jest w Miejskim Programie
Przeciwdzi ńania Narkomanii) .

2. Osoby realtzujące program powinny mieć stosowne upfawrienia wskazanę w Systemie
rekomendacj i pro gramów profi lakt y czny ch i pro mocj i zdrowia p sychiczne go.

3. Programy powinny być realizowane w zamojskich szkołach podstawowych lub
ponadpodstawowych. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną realizacja
programów powinna odbywać się zgodnie z aktualnymi wytycznymt m,in. Głównego
Inspektora Sanitamego i Ministra Zdrowia. Informację w tym zakresie na|eży ująć w
ofercię (Cz.I1I.7 i III.8),

4. Oferent powinien szczegoŁawo opisać sposób realizacji zadania, wskazaó liczbę
realizacjiledycji poszczególnego programu. W ofercie należy wpisać koszt jednostkowy
jednej edycji programu.

5. Zadanie powirrno być realizowane w terminie od 2 sierpniaż02l r. do l"0 grudnia 2021
r. Koszty uwzględnione w kosztorysie zadania w ramach przs,znanych środków
finansowych mogą być sfinansowane po zawarciu umowy.

6. CęI zadanta l przewidztane do osiągnięci rezultaty :

Cel: Ograniczenię zjawiska picia alkoholuptzez dzieci imłodzięż
Rezultaty: Podniesienie iakości dzińań profilaktycznych poprzęz wdrażanię
rekomendowanych programów profilakt;rcznych; zwiększenie kompetencji psychologicznych
i społecznych oraz umiejętności Zyciowych dzieci i rŃodzięży; Zu,iększenie kompetencji
wychowaw czy ch rodziców i opiekunów.

§7
Termin i warunki realizacji zad,ania czwartego - Reulizacja progrumu proJilaktycznego
podnoszqcego świadomość w zakresie wpĘwu alkaholu na bezpieczeństwo w ruch
drogowym
1. Przedmiotem finansowania jest program profilaktyczny obejmujący zajęcia dla uczniów

starszych klas szkoł ponadpodstawowych, potencjalnych kandydatów na kierowców, co
najmniej 24 edycji,



ż. W przypadku dalszęgo ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu ośłł,iaty w
związku ze stanem epidemii mozliwe jest prowadzenie zĄęć w formie zdalnej.

3. Zadanięm oferenta jest nawiązanie współpracy ze szkołami ponadpodstawowynri na
terenie miasta. Z uwagi na obecną sy.tuację epidemiologiczną rea|izacja pIogfamu
powinna odbywać się zgodnię z aktua|nymi wytycznymi m.in. Głównego Inspektora
Sanitamego i Ministra Zdrawia. infornrację w tym zakresie nileży ująć w ofercie (Cz,
IIi.7 i III"8).

4. Program powinien obejmować m.in. zajęcia na tęmat skali zjawiska niętrzęźwości
uczestników ruchu drogowego, wpływu alkoholu na funkcje percepcyjne kierujących
pojazdami, zapisy pfawnę dotyczące prowadzenia pojazdów- ,,po alkoholu", naukę
właściwych sposobów reagowania (odmawianta jazdy z osobą po alkoholu, przekonanie
takiej osoby, aby nie siadńa za kierownicą)"

5. Oferent por.vinien szczegółowo opisać wymiar godzinowy programu, liczbę edycji, liczbę
adresatów, miejsce realizacji. W ofercie nńeży wpisać koszt jednostkowy jednej eclycji
programu.

6. O1'ęrent musi zabezpieczyó materiały niezbędrre do rcaltzaĄi programu, w tym materiały
edukacyjne przekazywane adresatom programu. W,vkaz tyclr materiałów należ7r wskazac
w ofercie.

7 " Program profilaktyczny powinien stanowić zńączntk do oferty.
8. Zadanie powinno być realizowane w tęrminie od 2 sierpnia 2021 r. do 10 grudnia

2021 r. Koszty uwzględnionę w kosztorysie zadania w ramach przyznafiych środków
finansowych mogą być sfinansowane po zawarciu umowy.

9. Cel zadania i przewidziane do osiągnięci rczultaty :

Cel: ograni częnie powstawania nowych problemów związanych z piciem alkoholu
Rezultaty: Podniesienie poziomu wiedzy na temat szkodliwości spożlłv-ania napojów
alkoholowych.

8
Termin i warunki realizacji zadania piątego - Realizacja prograłnów proJilakĘki
aniwersalnej, wspierajqcych prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, wzmacniajqcych
czynniki chroniqce i ogruniczajqcych czynniki ryzyka.
1, Przedmiotem finansowania w pierwszej kolejności są programy mające charakter

środowiskowy.
2, Adresatami programu powinny być osoby mieszkające w Zamościu lub vczące się w

szkołach na terenie miasta.
3. Program profilaktyczny, gdy nie jest to program ujęty w Systemie rekornendacji

programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego powinien stanowió
zŃącznlk do oferty,

4. Osoby realizujące program profilaktyczny powinny mieć stosowne uprawnienia.
5, Oferent powinien szczegółowo opisaó sposób realizacji zadania, w tym sposób

kwalifikorvania adresatów i ich liczbę, miejsce realizacji, liczbę realizacji/edycji
poszczególnego programu,

6. Z uwagi na obecną sy,tuację epidemiologiczną realtzacja programów powinna odbywać
się zgodnie z aktualni..rni wytycznymi m.in, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra
Zdrowia.Infonnację w tym zakresie na\eży qiąć w ofercie (Cz,ILI.1 i III.8),

V, Zadanię powinno być realizowane w terminie od 21 czerwca 202l r. do 10 grudnia
202l r. Koszty uwzgiędnione w kosztorysie zadanta w ramach ptzyznanych środków
finansowych mogą być sfinansowane po zawarciu umowy,

8. Cęl zadania i przewidziane do osiągnięci rezultaty :

Cel: Ograniczenię zjawiska picia alkoh a|u przez dzieci i rńadzięż
Rezultaty : Zwi ęk szenie o ferty pro gramów profi laktyc zny ch,



§9
Termin i warunki realizacji zadania szóstego - Prowadzenie działań informacyjno *

edukacyjnych w zakresie profilak§ki i rozwiązywania prołrlemów uzaleźnień
1. Przędmiotem finansowania są projekty obejmujące organizację lokalnych kanrpanii

irrformacyjno edukac.vjnych lub promocję w innych formach profilaktyki i
t ozwiązy wani a probl emów uzal ężnień or az zdt owia p sychi czne go.

2. Oferent powinien szczegółowo opisać sposób realizacii zadania.
3. Z u:wagi na obecną sytuację epidemiolo giczną rea|izacja programów powinna odbywać się

zgodnie z aktualnymi wl,tycznymi m.in. Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra
Zdrowta.Informację w tym zakresie należy ująć w ofercie (Cz,.IlL7 i III.8),

4, Zaóartie powinno być realizowane w terminie od 21 czerwca ża21 r. rto 10 grudnia
20ż1 r, Koszty rr*,zględnione u, kosztorysie zadanla w ramach przyznanych środków
tinansowych mogą być sfinansowane po zawarciu umowy.

5. Cel zadanta t przewtdzianę do osiągnięci rezultaty :

Cęlr: Zmiana postaw społecznych waznych dla profiiaktyki i rozwiązyu,ania problemów
alkoholowych oraz ochrony zdrowia psychiczne go
Rezultaty: Podniesienie poziomu wiedzy na tenrat zdrowia psychicznegc i szkodliwości
spożywania napoj ow alkoholo wy ch ar az zdrowi a psychiczne go "

§10
Termin i warunki realŁacji zadania - Realizacja programów profilakĘcznych
adresowanych do dzieci i młodzieĘ w wieku szkolnym, osób dorosłych, w szczególności
zalecanych w rarnach Systernu rekomendacji programów profilakĘcznych i promocji
zdrorvia psychicznego
1. Zadanie obejmuje następujące obszary tematyczne:

1.1.Realizacja progranru Unplugged.
1.2.Realizacja programów z zakresu edukacji normaĘwnej i rozwijania
umiejętności życiowych dla uczniów st*rszych klas szkół potlstarł,owych i szkół
ponadpodstawowych wrazz warsztatami dla rodziców .

2. Zakres programu z obszaru 1.1

Rekomenduje się do realizacji co na.imniej 16 edycji plogramu Unplugged w co najmniej
3 szkołach podstawowych.

3. Zakres programów z obszarul.ż
Program edukacji normatywnej i rozwijania umiejętności życiowych powinien
obejmować minimum 2 g<idziny, Warsztat dla rodziców to rozwój umiejętności
wychowawczych o mininralnym wymtatzę 2 goclzin. Tematy powinny uwzględniać
specyfikę adresatów oraz ich wiek.
W przypadku dalszego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
zwtązku ze stanem epidemii możliwe jest prowadzente zajęc w formie zdalnej"

4. Program profilaktyczny gdy nie jest to program ujęty w Systemie rekomendacji
programórv profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego powinien stanowić
zŃącznik do ofert,v.

5" Osoby realizujące program profilaktyczny powinny mieć stosowne upra\Ąłnienia lub
doświaclczęnie w realizacji danego programu.

6. Ofurent powinien szczegółowo opisać sposób realizacji zadania, w tym sposób



kwalifikowania adręsatów i ich liczbę, miejsce realizacji, liczbę realizacjiledyĄt
poszczególnego programu, W ofercie należy wskazać koszt jednostkowy jednej edycji
programu.

7. Z uwagt na obecną sytuację epidemiologicznąrealtzacja programów powinna odbywać
się zgodnie z aktualnymi wylycznymi m.in, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra
Zdrowia.lnformację w tym zakresie należy ująć w ofercie (Cz.III.7 i III.8).

8. Zadanię powinno być realizowane \i/ terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 11 grudnia 2021
r. Koszty uwzględnione w kosztorysie zadania w ramach przyznanych środkow
finanso,wych mogą być sfinansowane po zawarciu umowy"

9. Na każdy z obszarów tematycznych wskazanych w ust. 1 nalezy złożyó odrębną ofertę. W
przypadku obszaru 1.2 dopuszcza się złożęnie oferly obejmującej tylko program dla
uczniów starszych klas szkół podstawowych wraz z warsztatami dla rodziców lub tylko
program dla uczniów szkół ponadpodstawołvych wraz zwarsztatami dla rodziców.

10. Cel zadaniaiprzewidztane do osiągnięci rezultaty:
Cel: Wzrost wiedzy i kompetencji oraz zmiana postaw społecznych w obszarze zapobiegania
narkomanii i zmniej szenie pop5,.tu na uży w anie narkotyków
Rezultaty: Podniesienie jakości dziŃań profilaktycznych; Zwiększenie kompetencji
psychologicznych i społecznych otaz umiejętności życiowych dzieci i młodzieży;
Zwiększenie oferty programów profilaktycznych. w tym poszerzenie katalogu realtzatorow;
Zwiększeni e kompetencj i wychowawczych rodziców i opiekmów.

Poziom i sposób obliczania minimalnego współfinansowarria zadania pyu,ez podmiot
oglaszający konkurs, jeżeli współfinansowanie zadaniajest warunkiem otrrymania

środków

§11
1. Współfinansowanie nie jest warunkiem otrzymania środków finansowych.
2. W przypadku zadania drugiego w ramach Miejskiego Programu ProfilakĘki i

Rozrłiązywania Problemów Alkoholowych dopuszcza się możliwość pobierania opłat
od adresatów.

Miejsce i termin składania ofert

§12
1. Termin składania ofert upływa dnia 24 maja zaT, n. o godz. 15.00.
2. Oferly należy składać w siedzibie lJrzędu Miasta Zamośc, Rynek Wielki 13, w

zarnknię§ch kopertach z napisem ,, Konkurs - zadanie (podać nazwę zadania z
ogłoszenia)" t oznaczeniem podmiotu składającego ofertę (nazwa oferenta musi być
rłpisana na kopercie). O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.

Sposób złożen.ia oferty i wykaz dokumentów, które należy dołącryć do oferty

§13
1. Of-erentowi przysługuje prawo złażenia tyiko jednej ofeńy z każdego obszaru

tematycznego z uwzględnieniern postanowień § l0 ust. 9,

2. Oferty należy składać według wzoru zawartego w zńączniku nr 1 do zarządzęnia nr



892an Prezydenta Miasta Zamość z dnia 27 kwietnia 202I r. w sprawie ogłoszenia
konkursu ofert na realizację zadń z zakręsu zdrowia publicznego ujętych w Miejskim
Programie Profilaktyki i Rozwiąr-ywania Problęmów Alkoholowych na 2021 rok i
Miejskim Programie Przectwdzińania Narkomanii na 2a21 rok. Oferty należy składać w
zamkniętych kopertach z napisem ,, KoŃurs - zadanie ( podać nazwę zadanla z
ogłoszenia)" i oznaczęniem podmiotu składającego ofertę .

3. Wszystkie pola oferty muszą zostac wypełnione, jeżeli dany punkt nie dotyczy oferenta
lub ma wartość zerowąnależy wpisać odpowiednio ,,nie dotyczy" lub,,0".

4, Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli, zgodnie zę statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym
sposób reprezentacjt wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku braku którejkolwiek
pieczątki imiennej wymagane są czytelne podpisy, Za nieńaściwie podpisaną ofertę
uznawać się będzie również brak stosownego umocowania dla osoby podpisującej ofertę
np. niewpisanej do KRS.

5. W przypadku gdy oferent wnosi do realizacji zadanta wkład osobowy, jego wyceny
należy dokonać w oparciu o obowiązujące stawki rynkowe.

6. Do oferĘ należy dołączyć:
1) aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty infbrmujące

o statusie pra\Nn)łn podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go
reprezenĘących,

2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotow ntż wynikający z
Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru dokument
potwierdzający upowńnienie da działu"tia w imieniu oferenta,

3) oświadczęnie potwierdzĄące, żę w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie
stwierdzono niezgodnęgo zprzeznaczęniem wykorzystania środków publicznych,

4) oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę
o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowan,iem środkami
publicznyml otaz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe,

5) oświadczenle, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczęm rachuŃu, na
który zostaną przekazane środki i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili
zaakceptowantarczliczenia tych środków pod względem finansowym i Tzęczorym)

6) oświadczenie osoby upowaźnionej do reprezentowania podmiotu składającęgo oferlę
w-skazujące, ze kwota środków ptzeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z
ofertą, i ze w tym zakresie zadanię nie będzie finansowane z innych źródeł,

7) program, program wypoczyŃu lub progranr profilaktyczny, gdy nie jest to program ujęty
w Systemię rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego
(zgodnie z charakterystyką danego zadanta).

W przypadku składania kopii dokumentów muszą być one potwierdzone za zgodnośó z
oryginałem przez jedną z osób mających pfawo do reprezentacji podmiotu, na pierwszej
stronie dokumentu, z zastosowaniem formuły: ,,Potwierdza się za zgodność z oryginałem
strony od ... do ...", lub nakużdej ze stron. Obowiązek ten nie dotyczy wydruku ze strony
internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (Łrltps:,'/ęms"nis.gov.pl).
Programy merytoryczne muszą być podpisane.



2.

J.

1.
§14

ZŁożęnię ofeńy nie jest równoznaczne z prz5łznantem środków publicznych. Ogłaszający
zasttzega sobie prawo negocjacji warunków i cen realtzacji zadanta. W przypadku
ptzyznania mniejszej kwoĘ środków finansowych niż wskazana w ofercie, oferent
zobawiązany jest niezwłr:lcznie od dnia ogłoszenia rłyników korrkursu złożyc
zaktualizowany opis realtzacji zadwtia wraz z harmonogram€m i kosztorysem. Udział
środkow publicznych w całkowitym koszcie reilizacji zadania nie moze ulec zwiększeniu
w stosunku clo złożonej oferty.
Srodki finansowe będą przekazywane na podstawie umów zawartych na podstau,ie
ustaw1, o zdrowitt publicznym, zaś w zakresie nieuregulowanym lv tę.i ustawie,
zastosowanie mają przepisy u§taw-y o finansach publicznych. Warunkiem zawarcia
umor,vy jest zabezpieczenie środków finansorłrych w budżęcie Miasta zgodnie z
obowiązuj ącą klasyfikacj ą budzetową,
Prezydent Miasta moze odmowić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania
umo\Ą/,v, gdy jeszcze przed jej podpisaniem zostaną ujawnione nieznane wcześniej
okoliczności pcdrvazaj ące wiarygodność merytoryczną i finansową oferenta.

§15
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo (do daty w-skazanej iako termin końcow1, do
składania ofęrt) odrvołania konkursu ofert, przedŁużenia terminu składania ofbrt i terminu
rozstrzygnięcia konkrrrsu ofeń. w_vboru więcei niz jednego oferenta realizującego zadanie
konkursowe. Kwoty zaplano*,ane ną realizację poszczególnych zadań mogą uiec
zmniejszeniu rł, przypadku stwierdzenia, żę zadanie można zrealizować mniejszym kosztem.
W zrviązku z ogloszonym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii Prezydent
Miasta zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu ofert w całości
lub w ramach poszczególnyeh zadań.

Terłnin konkursu i: tposób' ogłoszeńia.rviników,kgakursu

ż,

§ló
1. Planowane rozstrzygnięcie korrkursu nastąpi w tęr:rninie 3 tygodni od upły,wu terminu dc

J.

złożenia ofert,
Decyzję o wyborze podmiotórv, które uzyskują środki finansowe oraz ich wysokości
podejrnuje Prezydent Miasta w drodze zarządzenia po zapaznarriu się z opinią komisji
konkursowej. Komisja koŃursolva zostanie powcłana odrębnym z.arządzeniem
Prezydenta Miasta.
Ogłoszenie wynikow konkursu ofer1 nastąpi niezwłocznie po rozstrzygnięciu i zostanie
umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie {_irzędu Miasta Zanlośó Rynek Wielki 13, w
Biuletynie Informacji Publiczrrej tJrzędu Miasta Zamość araz na stronie intemetowej
miasta.

Informacja,o nrożłiwo§ci,odwolnń,ia konkursłsfait pmed.npłyryęm::t*t"Ętinu uazło'Ź§nie



§17
1. Oferty zostaną poddane ocęnie formalnej i merytorycznej. Na etapie CIceny formalnej

dopuszcza się możliwość składania wyjaśnień i poprawiania ocz_vwistych błędów
pisarskich,

2. Oferty nie spełniające \\rymogów formalnych podlegają odrzuceniu. Ocena formalna
odbywa się według karty oceny formalnej stanowiącej zńącznik do Ogłoszenia o
konkursie.

3. Oferly, które spełniają wymogi fbrmalne poddane zostaną ocenie merl.torycznej. Ocena
ofert em merltorvcznym odbedzie się wedłrrs n r,asad.

Lp, Krl.terium Wysokość punktów

1 możliwość realizacj i zadania publiczneg a przez

oferenta

0_3

2 proponowana jakość wykonania zadania, w tym
1) ltczba adresatów i zasady ich

kwalitjkoq,ania
2) czas trwania projektu iliczbazajęć
3) atrakcyjność i kompleksowość

propoilowanych dzińń
4) opis celów i ręzultatów realizacji zadania
5) kwalifikacje osób, przy udztale których

oferent bęrlzie realizować zadanię

6) jakość przygotowania oferty, v, tym
spójność oferty

(}_26

J kalkulaeja kosztów realizacji zadania. rłr tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadanta (ze

szczególnym uwzględnieniem staiłęk i kosztów
wynagrodzeń), spójność kosztorysu z opisem
poszczególnych działań harmonogramu

0-10

4 planowany udział środków własnych lulr
poryskanych z innych źródel

0_5

1pkt-ocl 1% do20ń
2pkt-od3ońdo4oń
3pkt -od5%do7oń
4pkt-od8%doI0oń
5 pkt - porv.vżej 10 %

5 planowany wkład osobowy. w tym świadczenia
wolontariuszy

0_3

1 pkt - od I Ya dożań
2 pkt - od30ń do 4oń
3pkt -od5%

6 ocena wcześniejszej działalności podmiotu
składającego ofertę, jeżeli działalność ta dotyczy
zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie
oraz rzetelność i tęrminowość ręa|izacii wcześniej

0_3

l0



zleconych zadń publicznych
- ocęna negatywna
-ocena neutralna/ocena dla oferenta który
dotychczas nie otrzymywał środków finansov\ych
z Miasta zamość
- ocena pozy.tywna

Oferty zostaną odrzucone z powodów merl.torycznych .]eżeli w pkt 1 (możliw-ość
realizacj i zadania p ubl i czne g a pt zez o ferenta) otrzymaj ą 0,
Maksymalna liczba purrktów, którą of'erta możę otrzymać od jednego członka komisji
konkursowej wynosi 50. Minimalna liczba punktów, stanowiąca próg umoźliwiający
przyznan e Środków finansowych będzie obliczona według następującej zasady 60 oń z
maksymalnej Liczb5, punktów, jaką moze uzyskać ofęrla pomnożonej pTzez liczbę
członków komisj i konkursowe,j .

§18
1. Od wyników ocęny formalnej nie przysługuje odwołanie.
2. Od rozstrzygnięcia konkursu przysługuje oferentowi cldwclłanie do Prezydenta Miasta

Zamaśc.
3. Odwołanie składa się w forrnie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od ogłoszenia

wyników konkursu, o którym mowa w § 16 ust. 3.
4, Odwołanię naleźy składać w Urzędzie Miasta Zamośc Rynek Wielki 13. w kancelarii

ogólnej.
5. Odwołanie. które wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywane.
6. Odwołanie rozpatĄe Prezydent l\{iasta Zamość po zapoznaniu się z opinią Komisji

konkursowei. Oferent zostanie niezwłocznie poinformowany o sposobie rozstrzygnięcia
odwołania,

się]od rozstrą, gnięcia konku rsu§pos'ób'odwołania

Innołńfu,1 cje|:1ryt.łłiry-.

§19
Do kontaktowania się z oferentami upoważniona jest p,
pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania
Zamośc tel.84 6772493.

Katarzyna Bednarczuk
Kryzysowego Urzędu Miasta

_§"fr_

l1

Zamośc, dnia 27 kwietnia 2021r.


