
Zatacznik nr | 
do Zarzadzenia Nr 0050.124.2021 

Wojta Gminy Pilchowice, z dnia 14.12.2021 r. 

  

Ogloszenie konkursu ofert | 
na realizacje zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2022 r. pn. 

Program polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdzialania zakazeniom meningokokowym 
w_Gminie Pilchowice w latach 2022-2023 - szczepien przeciw meningokokom typu A, C, W-135, Y” 

| I, PODSTAWA PRAWNA 
Konkurs ofert ogloszony jest na podstawie art. 2 pkt. 1, 2,3, 41 10 art. 13 pkt. 3 i art. 14 art. ustawy z 
dnia 11 wrzesnia 2015 r. 0 zdrowiu publicznym (Dz.U. 2021 poz. 1956 t.j.). 
  

2. ADRESAT KONKURSU 
Konkurs adresowany jest do podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 
2015 r. o zdrowiu publicznym. 
  

3. ZADANIE KONKURSU 
Zadaniem konkursu jest zorganizowanie i przeprowadzenie szczepien dzieci urodzonych w 2021 oraz 

2015 roku, zamieszkalych na terenie Gminy Pilchowice.   
| Opis zadania: 
| 1, Szezepienia 

e wypelnienie przez rodzicow ankiety o stanie zdrowia dziecka, formularza zgody na wykonanie 
szczepienia oraz ankiety dotyczacej poziomu wiedzy odnosnie skutk6w zdrowotnych zakazenia 

N.meningitidis, 

badanie lekarskie poprzedzajace podanie szczepionki; 

podanie szczepionki; 
dokumentacja procedury; 

postepowanie z odpadami; 

edukacja w zakresie wystapienia niepozqgdanego odezynu poszczepiennego oraz objawow 
zakazenia inwazyjnego. 

2. Raportowanie na koniec realizacji zadania — sprawozdanie z realizacji zadania za dany rok. 

Koszty realizacji zadania. 

Wydatki, ktére beda ponoszone z dotacji musza byé: 

- niezbedne dla realizacji zadania objetego konkursem, 
- racjonalne i efektywne oraz speiniajace wymogi efektywnego zarzadzania finansami (relacja 

nakiad/rezultat), 
- faktyceznie poniesione w okresie realizacji zadania objetego konkursem, 

- odpowiednio udokumentowane, 
- zgodne z zatwierdzonym harmonogramem i kosztorysem realizacji zadania. 

Koszty merytoryczne: 
a) koszty pracy pracownikéw merytorycznych prowadzacych : 

- badania kwalifikujace do szezepienia (lekarz), 

- szezepienie 

b) koszty zwiazane z organizacja akcji informacyjno-promocyjnej. 

Koszty administracyjne i obstugi zadania, w tym zakup materialéw biurowych. Inne koszty niezbedne 

do realizacji zadania, w tym koszty promocji i materialow niezbednych do wykonania zadania.     
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Kosztami promocji moga byé np.: 
- przygotowanie materialéw informacyjnych i promocyjnych 

| 
| 

| 

- druk materialbw, w tym druk plakatu w formacie maksymalnym A3 wediug projektu | 
przygotowanego przez Zleceniobiorce i zatwierdzonego przez przedstawiciela Urzedu Gminy. 

Dotacji nie mozna wykorzysta¢ na: 
- realizacje zadan juz zleconych danej jednostce przez Wojta Gminy Pilchowice, 
- projekty dyskryminujace jakiekolwiek osoby lub grupy, 

- prowadzenie dziatalnosci politycznej. 
  

TERMIN REALIZACJI ZADANIA 
17.01.- 31.12.2022 r. 
  

- 

WARUNKI REALIZACJI ZADANIA 

Zadanie moze realizowaé podmiot wymieniony w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2015 r. 
o zdrowiu publicznym. 
Oferent powinien zapewnic odpowiedniqa baze lokalowg (wiasna i/lub uzyezona /wynajeta) do 

realizacji zadania. 
Oferent powinien dysponowac odpowiednio doswiadezong, wykwalifikowana kadra do wykonania 

zadania. 

Oferent powinien posiadaé minimum 2-letnie doswiadczenie w realizacji zadah o zblizonym 
charakterze. 

Uczestnikami zadania sa mieszkancy Gminy Pilchowice zgodnie z wiekiem przewidzianym w ww. 
programie, 
Realizacja zadania odbywa sie zgodnie z harmonogramem i kosztorysem. 
Podstawa realizacji zadania bedzie umowa z wybranymi oferentami. 
Warunkiem zawarcia umowy bedzie zlozenie zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu 
realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego. 
  

6. MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA 
Gmina Pilchowice. 

  

7, SRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJE ZADANIA 

—_
 Wysokos¢ srodkéw przeznaczonych na realizacje zadania — 35 460,00 zi. 

Zadanie w catosci finansowane jest z budzetu Gminy Pilchowice bezplatnie dla uczestnikow, 

o ktérych mowa w pkt.5 .5. 
Przy realizacji zadan z zakresu zdrowia publicznego nie ma moZliwosci wspdlfinansowania 
zadania przez podmiot sktadajacy oferte. 

  
    8 GMINA PILCHOWICE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO: 

—
 Odwotania konkursu ofert przed uptywem terminu sktadania ofert. 

Przedtuzenia terminu sktadania ofert i terminu rozstrzygniecia konkursu ofert. 
Wezwania oferenta do uzupetnienia brakéw formalnych oferty w terminie 3 dni roboczych od 
daty otrzymania wezwania. Wezwanie do uzupelnienia oferty nastepuje w formie telefonicznej 

lub elektronicznej. 
Nierozpatrzenia oferty w przypadku nie wyeliminowania brakéw formalnych ztozonej oferty. 
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9. WARUNKI SKEADANIA OFERT 

1. Oferent jest zobowiazany przygotowaé i zlozyé oferte wraz zalacznikami w biurze podawezym na 
parterze Urzedu Gminy Pilchowice ul. Damrota 6. 

2. Oferta, kt6ra wplynie po terminie nie bedzie objeta procedura konkursowa. 

3.  Zhozenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. 

ZAEACZNIKI SKEADANE WRAZ Z OFERTA: 

1. Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujace o statusie prawnym 
podmiotu skladajacego oferte i umocowanie osdob go reprezentujacych. 

2. Informacja o dysponowaniu odpowiednia doswiadezonga kadra, baza lokalowa i warunkami do 
przeprowadzenia zadania oraz posiadaniu minimum 2-letniego doswiadczenia w realizacji zadan 
o zblizonym charakterze. 

3. Oswiadezenie potwierdzajgce, ze w stosunku do podmiotu sktadajacego oferte nie stwierdzono 
niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania Srodkow finansowych. 

4. Oswiadezenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu  skladajacego  oferte 
o niekaralnosci zakazem petnienia funkeji zwigzanych z dysponowaniem srodkami publicznymi 
oraz niekaralnosci za umySIne przestepstwo lub umyslne przestepstwo skarbowe. 

5. Oswiadezenie, ze podmiot skladajqcy oferte jest jedynym posiadaczem rachunku, na ktory zostang 
przekazane Srodki i zobowiazaniu sie oferenta do utrzymania ww. rachunku do chwili 

zaakceptowania rozliczenia tych srodkéw pod wzgledem finansowym i rzeczowym. 
6. Oswiadezenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu sktadajacego oferte wskazujace, 

ze kwota Srodkéw przeznaczona zostanie na realizacje zadania zgodnie z oferta, i ze w tym zakresie 

zadanie nie bedzie finansowane z innych zrédet. 
7. Oswiadezenie podmiotu sktadajacego oferte o braku zadtuzenia wobec Gminy Pilchowice, wobec 

Zakiadu Ubezpieczen Spotecznych i Urzedu Skarbowego. 

Skladajacy oSwiadczenia jest zobowiqzany do zawarcia w nim klauzuli nastepujacej tresci: 

»Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oSwiadczenia”. 
  

  
10. OCENA OFERT 
Ziozone oferty podlegaja ocenie formalnej i merytorycznej. 
Cztonkowie komisji konkursowej, powolane] zarzadzeniem Wojta Gminy Pilchowice, dokonuja oceny 
ofert w oparciu o przyjete kryteria. 

Ocena formalna - obejmuje sprawdzenie kompletnosci oferty zgodnie z wymogami ogtoszenia 

konkursowego. 
Ocena merytoryezna - Komisja konkursowa opiniuje oferty, przyznajac punkty w skali od 0-5 

W Oparciu o nastepujace kryteria : 

1. merytoryezna zawartos¢ oferty pod katem zgodnosci z zatozeniami ogloszenia konkursowego: 
a) w jakim stopniu problem zostat zidentyfikowany i uzasadniony przez oferenta, 
b) w jakim stopniu zakiadane rezultaty mozliwe sa do osiagniecia dzieki realizacjizaplanowanych 

dziatan, 

c) ocena realizacji zadan zleconych w latach poprzednich, biorac pod uwage  rzetelnosé 

i terminowosé¢ oraz rozliczenie otrzymanych srodkéw. 

2. budzet pod katem celowosci, efektywnosci i racjonalnosci wydatkowania srodkow: 

a) na ile kalkulacja kosztéw jest uzasadniona i spdjna z planowanymi dziataniami oraz prawidtowos¢ 
kalkulacji kosztow, 

b) efekt realizacji zadania w stosunku do poniesionych kosztéw, 
c) przejrzystosé kalkulacji kosztow (szczegdtowy opis pozycji kosztorysu, uzasadnienie dla 

kalkulacji kosztow), 
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3. zasoby osobowe I rzeczowe oferenta ze szczegdlnym uwzglednieniem doswiadczenia, kadry, bazy 

lokalowej: 

a) doswiadezenie oferenta w realizacji podobnych zadan, 
b) kwalifikacje kluezowych osob zaangazowanych w realizacje zadania, 
c) dysponowanie odpowiednia baza lokalowa, wyposazeniem oraz zasobami materialnymi 

adekwatnymi do realizacji zadania. 

O wynikach konkursu oferenci zostaja powiadamiani w formie elektronicznej poprzez e-mail lub 
faksem. 

see ce nme PF rset ean 

11, SPOSOB ODWOLANIA SIE OD ROZSTRZY GNIECIA KONKURSU OFERT 

Decyzje w sprawie wyboru ofert podejmuje Wojt Gminy Pilchowice w oparciu o stanowisko 
Komisji konkursowe}. 

O wynikach konkursu oferenci beda powiadamiani w formie elektronicznej (e-mail) lub faxem. 
. Od podjetej przez Wojta Gminy Pilchowice decyzji przystuguje odwolanie. 

ofert w ciagu 3 dni od daty otrzymania powiadomienia o wyntkach konkursu. 

O zlozeniu odwolania powiadamia sie wszystkich oferentow droga mailowa. 
Odwolanie rozpatrywane jest po zajeciu stanowiska przez Komisje¢ konkursowa. 
WoOjt podejmuje ostateczna decyzje po zajeciu stanowiska przez Komisje konkursowa. 

O wynikach odwolania powiadamia si¢ wszystkich oferentow droga mailowa. 
Odwolanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 

| 

| 
\ 

| 

Oferent moze zlozyé odwoltanie do Wojta Gminy Pilchowice dotyezace rozstrzygniecia konkursu | 

| 
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12. MIEJSCE ZLOZENIA DOKUMENTOW I TERMIN SKEADANIA OFERT 

. Termin sktadania ofert: do 4 styeznia 2022 r. 

. Oferta, kt6ra wptynie po ww. terminie, nie bedzie objeta procedura konkursowa. 

Za oferte zlozona w terminie zostanie uznana taka oferta, kt6ra wplynie do Urzedu Gminy 

Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice do dnia 4 styeznia 2022r. do godz. 13:00. | 

Oferta powinna byé kompletna w wersji papierowej wraz z zalacznikami oraz podpisami osdéb 
upowaznionych do sktadania oSwiadezen wolli. 

Oferte mozna réwniez nadestaé droga pocztowa na adres Urzedu Gminy Pilchowice, ul. Damrota 6, 
44-145 Pilchowice z dopiskiem ,,.Konkurs ofert na realizacje zadania z zakresu zdrowia | 
publicznego w 2022 r. pn. ,,Program polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdzialania | 

zakazeniom meningokokowym w Gminie Pilchowice - szczepien przeciw meningokokom typu 
A, C, W-135, Y”. | 

Oferta powinna byé podpisana przez osobe/osoby uprawniona/uprawnione. Uprawnienie to powinno 
byé udokumentowane w odpowiednim rejestrze okreslajacym sposdb skladania oSwiadezen woli | 
w imieniu podmiotu sktadajacego oferte. | 

Dodatkowych informacji na temat warunkéw i mozliwosci uzyskania dotacji udziela Ewa Jaremkdow 
tel. 032 722 79 05, Agnieszka Gliklich, tel.032 235 64 75. 

  

2 
a 

| internetowej Urzedu Gminy Pilchowice oraz na tablicy ogtoszen Urzedu Gminy Pilchowice. 
| 
' 

1. 

Sains 
TERMIN ROZSTRZYGNIECIA KONKURSU 

Rozstrzygniecie konkursu ofert nastapi w terminie do 10 styeznia 2022 r. 

Wyniki konkursu ofert zostana ogtoszone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 

7 Yt 

Lr Wéjta 

Aleksandra Skwara 
Zastepca Wojta



WZOR 
UMOWA NR ..eecescteeeesene / 

na realizacje zadania pod tytuftem: 

»Program polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziatania zakazeniom meningokokowym 

w Gminie Pilchowice w latach 2022-2023 

- szczepien przeciw meningokokom typu A, C, W-135, Y” 

zawarta W dni ................ W Pilchowicach, 

pomiedzy 

Gmina Pilchowice, z siedziba w Pilchowicach, przy ul. Damrota 6, zwana dalej ,,Zleceniodawca”, 

reprezentowang przez: 

Macieja Gogulle —Wé6jta Gminy Pilchowice 

ceseeaam ‘ z siedziba Ww sluts ete 

mnmninnninte wpisanym do Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerenm ........... zwanym dalej 

»Zleceniobiorca”, reprezentowanym przez: 

  

Przedmiot umowy 

§1. 

1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2015 r. 

o zdrowiu publicznym (Dz.U.2021.1956 t.j.) zwanej dalej ,ustawq”, realizacje zadania publicznego 

z zakresu zdrowia publicznego pod tytutem: ,Program polityki zdrowotnej w zakresie 

przeciwdziatania zakazeniom meningokokowym w Gminie Pilchowice w latach 2022-2023 - 

szczepien przeciw meningokokom typu A, C, W-135, Y”, okreslonego szczegdtowo w ofercie 

ztozonej przez Zleceniobiorce W NIU ...scscscsccesesscsccseesreeeeees , zwanego dalej ,zadaniem 

publicznym”, a Zleceniobiorca zobowiqzuje sie wykona¢ zadanie publiczne w zakresie i na 

warunkach okreslonych w niniejszej umowie. 

2. Niniejsza umowa jest umowg 0 finansowanie realizacji zadania publicznego. 

3. Wykonanie umowy nastapi z chwila zaakceptowania przez Zleceniodawce sprawozdania 

koncowego, o ktérym mowa w § 8 ust. 1. 

Spos6b wykonania zadania publicznego 
§ 2. 

1. Termin realizacji zadania publicznego ustala sie od 17.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. 

2. Zleceniobiorca zobowiqzuje sie wykona¢ zadanie publiczne zgodnie z _ oferta 

i zaktualizowanym harmonogramem i kosztorysem realizacji zadania stanowigcymi odpowiednio 

zatacznik nr 1i 2 umowy. 

3. Zleceniobiorca zobowigqzuje sie do wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z celem, na jaki ja 

uzyskat i na warunkach okreslonych niniejszq umowg. Dotyczy to takze ewentualnych 

przychodéw uzyskanych przy realizacji umowy, ktdérych nie mozna byto przewidzie¢ 

przy kalkulowaniu wielkosci dotacji, oraz odsetek bankowych od przekazanych przez 

Zleceniodawce srodkéw, ktére nalezy wykorzysta¢ wytacznie na realizacje zadania publicznego.



Wysokosé dotacji 

§ 3. 

1. Zleceniodawca zobowigzuje sie do przekazania na realizacje zadania publicznego kwote dotacji 

W WYSOKOSC .......cccceecseeceesseeseseteeenes Zt (SLOWNIE: oo. ceeeesssesseeeeecssreetesesneeestssesens ), 

na rachunek bankowy Zleceniobiorcy: NP... seessceesseetesesseeeeeeerseeeeeees w terminie do 14 dni od 

dnia podpisania umowy. 

Zleceniobiorca oswiadcza, ze jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 1 rachunku 

bankowego i zobowigzuje sie do utrzymania wskazanego powyzej rachunku nie krdécej niz do 

chwili dokonania ostatecznych rozliczen ze Zleceniodawca, wynikajacych z umowy. 

ta
 

Dokumentacja finansowo-ksiegowa i ewidencja ksiegowa 

§ 4. 

1. Zleceniobiorca jest zobowiazany do prowadzenia wyodrebnione} dokumentacji finansowo- 

ksiegowej i ewidencji ksiegowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikajacymi z ustawy 

o rachunkowosci, w sposob umozliwiajacy identyfikacje poszczegdinych operacji ksiegowych. 

Zleceniobiorca zobowiazuje sie do przechowywania dokumentacji zwiqzanej z realizacja zadania 

publicznego przez 5 lat, liczac od poczatku roku nastepujacego po roku, w ktdrym Zleceniobiorca 

realizowai zadanie publiczne. 

to
 

Obowigzki informacyjne Zleceniobiorcy 

§5. 

|. Zleceniobiorca zobowigzuje sie do informowania, ze zadanie jest finansowane ze srodkdéw 

otrzymanych od Zleceniodawcy. Informacja na ten temat powinna sie znalezé we wszystkich 

materiatach, publikacjach, informacjach dla medidw, ogtoszeniach oraz wystapieniach 

publicznych dotyczacych realizowanego zadania publicznego. 

Zleceniobiorca zobowigzuje sie do umieszczania logo Zleceniodawcy na wszystkich materiatach, 

w szczegdinosci promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczacych 

realizowanego zadania oraz zakupionych srodkach trwatych, proporcjonalnie do wielkoSsci innych 

oznaczen, w sposob zapewniajacy jego dobra widocznosc. 

W zakresie zwigzanym z realizacjg zadania, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem 

i przekazywaniem danych osobowych oraz wprowadzaniem ich do systemow informatycznych, 

Zleceniobiorca odbiera stosowne oswiadczenia osdb, ktdrych te dane dotycza (beneficjentdow), 

zgodnie z ustawg z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

4. Zleceniobiorca zobowiazany jest do biezacego informowania Zleceniodawcy w formie pisemnej 

o wszelkich zmianach dotyczacych podmiotu wnioskujgcego (zmiana osdéb zarzadzajacych, 

siedziby, numeru konta itp.) lub realizowanego zadania (np. miejsca i terminu realizacji zadania). 

Zmiany te wprowadza sie do umowy aneksem. 

5. Zleceniobiorca jest zobowiazany informowac na biezaco, jednak nie pdzniej niz w terminie 14 dni 

od daty zaistnienia zmian, w szczegdlnosci o: 

- zmianie adresu siedziby oraz adres6w i numerow telefonédw osdéb upowaznionych do 

reprezentac]i; 

- ogtoszeniu likwidacji lub wszczeciu postepowania upadiosciowego 

6. W przypadku zagrozenia niewykonania catosci zadania publicznego informacja, o ktorej mowa w 

ust.5, musi zawierac¢ szczegdtowy opis przyczyn. 

tN
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Uprawnienia informacyjne Zleceniodawcy 

§ 6. 

Zleceniobiorca upowaznia Zleceniodawce do rozpowszechniania w dowolnej formie, w prasie, radio, 

telewizji, internecie oraz innych srodkach publikacji, nazwy oraz adresu Zleceniobiorcy, przedmiotu i 

celu, na ktéry przyznano srodki, oraz informacji o wysokosci przyznanych srodkow. 

Kontrola zadania publicznego 

§7. 

1. Zleceniodawca sprawuje kontrole prawidtowosci wykonywania zadania publicznego przez 

Zleceniobiorce, w tym wydatkowania przekazanej dotacji. Kontrola moze by¢ przeprowadzona w 

toku realizacji zadania publicznego oraz po jego zakoficzeniu do czasu ustania obowigzku, 

o ktérym mowa w § 4 ust. 2. 

2. Wramach kontroli, o ktérej mowa w ust. 1, osoby upowaznione przez Zleceniodawce moga bada¢ 

dokumenty i inne nosniki informacji, kt6re maja lub moga mie¢ znaczenie dla oceny 

prawidtowosci wykonywania zadania, oraz zadac udzielenia ustnie lub na pismie informacji oraz 

oswiadczen dotyczacych wykonania zadania publicznego. Zleceniobiorca na zadanie 

kontrolujacego jest zobowiqzany dostarczy€ lub udostepnié dokumenty i inne nosniki informacji 

oraz udzielié wyjasnien i informacji w terminie okreslonym przez kontrolujacego. 

3. Prawo kontroli przystuguje osobom upowaznionym przez Zleceniodawce zarédwno 

w siedzibie Zleceniobiorcy, jak i w miejscu realizacji zadania publicznego. 

4. O wynikach kontroli, o ktérej mowa w ust. 1, Zleceniodawca poinformuje Zleceniobiorce, a w 

przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci przekaze mu wnioski i zalecenia majace na celu ich 

usuniecie. 

5. Zleceniobiorca jest zobowigzany w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia otrzymania wnioskéw 

i zalecen, o ktorych mowa w ust. 4, do ich wykonania i powiadomienia 0 tym Zleceniodawcy. 

Obowigzki sprawozdawcze Zleceniobiorcy 

§ 8. 
1. Zleceniobiorca jest zobowigzany ztozyc koncowe sprawozdanie w terminie 15 dni od zakonczenia 

realizacji zadania, wedtug wzoru stanowiqcego zatacznik nr 3 do umowy. 

2. Jezeli dany koszt finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego 

nie jest réwny z kosztem okreslonym w odpowiedniej pozycji kosztorysu, to uznaje sie go za 

zgodny z kosztorysem wtedy, gdy nie nastapito jego zwiekszenie o wiecej niz 1 %. 

3. Zleceniodawca ma prawo zada¢, aby Zleceniobiorca, w wyznaczonym terminie, przedstawit 

dodatkowe informacje i wyjasnienia do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1. 

4. Woprzypadku nieztozenia sprawozdania, o ktérych mowa w ust.1 Zleceniodawca wzywa pisemnie 

Zleceniobiorce do jego ztozenia. 

5. Niezastosowanie sie do wezwania moze byé podstawa odstapienia od umowy przez 

Zleceniodawce. 

6. Rozliczenie dotacji nastapi poprzez ztozenie sprawozdania wediug wzoru stanowigqcego zatacznik 

nr 3 do niniejszej umowy wraz z uwierzytelnionymi kserokopiami dowoddéw ksiegowych 

potwierdzajacych dokonanie wydatkéw w ramach dotacji, tj. faktury, rachunki, wyciagi bankowe 

iinne. 

7. Dowody ksiegowe zaliczone do rozliczenia dotacji winny by¢ opisane merytorycznie przez 

Zleceniobiorce. 

8. Ztozenie sprawozdania konicowego jest rownoznaczne z udzieleniem Zleceniodawcy prawa do 

rozpowszechniania jego tekstu. w  sprawozdaniach, materiafach informacyjnych 

i promocyjnych oraz innych dokumentach urzedowych.



Zwrot Srodkéw finansowych 

§9. 
Przekazane Srodki finansowe z dotacji, okreslone w § 3 ust. 1, Zleceniobiorca jest zobowiqzany 

wykorzystaé do dnia 31.12.2022 r. Kwote dotacji niewykorzystang Zleceniobiorca jest 

zobowiazany zwrécié w terminie 15 dni od dnia zakonczenia realizacji zadania publicznego 

o ktérym mowa w § 2 ust.1, najpdzniej do dnia 16.01.2023 r. 

Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy Zleceniodawcy 

o numerze 10 8460 0008 2002 0005 8825 0002. 

Od niewykorzystanej kwoty dotacji zwréconej po terminie, o kt6rym mowa w ust. 1, naliczane 

sq odsetki w wysokoésci okreslonej jak dla zalegtosci podatkowych i przekazywane na rachunek 

bankowy Zleceniodawcy o numerze 53 8460 0008 2002 0005 8825 0004. Odsetki nalicza sie, 

poczawszy od dnia nastepujacego po dniu, w ktérym uptynat termin zwrotu niewykorzystanej 

kwoty dotacji. 

Niewykorzystane przychody i odsetki bankowe od przyznanej dotacji, podlegajg zwrotowi 

na rachunek bankowy Zleceniodawcy na zasadach okreSlonych w ust. 1 - 3. 

Liczba dzieci objetych programem szczepien przyjeta zostata orientacyjnie na podstawie danych 

demograficznych. W przypadku wykonania wiekszej ilosci szczepionek niz zatozono w programie, 

zostang przekazane Zleceniobiorcy dodatkowe Srodki, ktorych wysokos¢ okreslona zostanie w 

aneksie do niniejszej umowy. 

Informacje o koniecznosci przekazania dodatkowych srodkow Zleceniobiorca jest zobowiazany 

przekazac Zleceniodawcy do dnia 30.10.2022 r. 

Rozwiqzanie umowy 

§ 10. 

Umowa moze by¢ rozwigzana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystapienia 

okolicznosci, za ktére Strony nie ponosza odpowiedzialnosci, w tym w przypadku sity wyzszej w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z pdzn. 

zm.), ktére uniemozliwiaja wykonanie umowy. 

W przypadku rozwiagzania umowy w trybie okreslonym w ust. 1 skutki finansowe 

i obowiazek zwrotu srodkéw finansowych Strony okresla w protokole. 

Odstapienie od umowy przez Zleceniobiorce 

§ 11. 

Zleceniobiorca moze odstapi¢ od umowy do dnia przekazania dotacji, w przypadku wystapienia 

okolicznosci uniemozliwiajacych wykonanie umowy. 

Zleceniobiorca moze odstapi¢ od umowy jezeli Zleceniodawca nie przekaze dotacji w terminie 

okreslonym w umowie, nie pdzniej jednak niz do dnia przekazania dotacji. 

Rozwiazanie umowy przez Zleceniodawce 

§ 12. 

Umowa moze byé rozwigzana przez Zleceniodawce ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

1) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem; 

2) nieterminowego oraz nienalezytego wykonywania umowy, w szczegdlnosci zmniejszenia 

zakresu rzeczowego realizowanego zadania lezacego po stronie Zleceniobiorcy; 

3) przekazania przez Zleceniobiorce czesci lub calosci dotacji osobie trzeciej, mimo 

ze nie przewiduje tego niniejsza umowa;



to
 

to
 

—_ 
to
 

3) przekazania przez Zleceniobiorce czesci lub catosci dotacji osobie trzeciej, mimo 

ze nie przewiduje tego niniejsza umowa; 

4) nieprzedtozenia przez Zleceniobiorce sprawozdania z wykonania zadania w_ terminie 

i na zasadach okreslonych w niniejszej umowie; 

5) odmowy poddania sie przez Zleceniobiorce kontroli albo niedoprowadzenia przez 

Zleceniodawce w terminie okreslonym do usuniecia stwierdzonych nieprawidtowosci. 

Zleceniodawca, rozwiazujac umowe, okresli kwote dotacji podlegajacg zwrotowi w wyniku 

stwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w wysokosci okreslonej jak 

dla zalegtosci podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji, termin jej zwrotu oraz 

nazwe i numer rachunku bankowego, na ktory nalezy dokona¢ wplaty. 

W przypadku nieuiszczenia w terminie okreslonym w ust. 2 kwoty dotacji podlegajacej zwrotowi 

wraz z odsetkami, od kwoty tej nalicza sie odsetki w wysokosci okreslonej jak dla zalegtosci 

podatkowych, poczawszy od dnia nastepujacego po uptywie terminu zwrotu dotacji, okreslonego 

w ust. 2. 

Forma pisemna oswiadczen 

§ 13. 

Wszelkie zmiany, uzupetnienia i oswiadczenia skiadane w zwiazku z niniejszqa umowa wymagaja 

pod rygorem niewaznosci zawarcia w formie pisemnej aneksu. 

Wszelkie watpliwosci zwiqgzane z realizacjg niniejszej umowy wyjasniane beda w formie pisemnej. 

Odpowiedzialnos¢é wobec oséb trzecich 

§ 14. 

Zleceniobiorca ponosi wytaczng odpowiedzialnosé wobec osdb trzecich za szkody powstate 

w zwigazku z realizacja zadania publicznego. 

W zakresie zwiazanym z realizacja zadania publicznego, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem 

i przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systemdw 

informatycznych, Zleceniobiorca odbiera stosowne oswiadczenia osdb, ktdrych te dane dotycza, 

zgodnie z ustawg o ochronie danych osobowych. 

Postanowienia koncowe 

§ 15. 

W zakresie nieuregulowanym umowg stosuje sie przepisy ustawy o finansach publicznych. 

. Ewentualne spory powstate w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony bedg 

staraly sie rozstrzyga¢ polubownie. W przypadku braku porozumienia spor zostanie poddany 

pod rozstrzygniecie wiasciwego ze wzgledu na siedzibe Zleceniodawcy sadu powszechnego. 

3. Umowa niniejsza zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden 

dla Zleceniobiorcy i dwa dla Zleceniodawcy. 

Zleceniodawca: Zleceniobiorca: 

ZALACZNIKI: 

SEKRETARZ ' iMINY 

1) Oferta wykonawcy realizacji zadania 

2) Harmonogram i kosztorys realizacji zadania 

3) Sprawozdanie koncowe (wzo6r) Rape Ar 7 uth. Wei 

OBAWINY 
Ape Lukas: ig A ta ‘ Goleman 

Daeoure zda 

a
 

  
ie



Zatgcznik nr 1 

Data i miejsce ztozenia formularza 

(wypetnia organ administracji publicznej) 

FRPANE CANOE THES ENE ET ER EEA ROH O HOR ROE EO EO ERE HO HR EOSORPODSS EES OSHSOSS REDO HHO REE DEES 

{pieczec podmiotu ) 

WZOR 

OFERTA 

NA REALIZACJE ZADANIA 

Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO 

podstawa prawna: 

ustawa z dnia 11 wrzesnia 2015 roku 

o zdrowiu publicznym 

Realizacja programow zdrowotnych 
  peaeaaussos one teeeneeas one 

(rodzaj zadania publicznego zgodnie z ustawag o zdrowiu publicznym ) 

y»Program polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziatania zakazeniom meningokokowym 

w Gminie Pilchowice w latach 2022-2023 

- szczepien przeciw meningokokom typu A, C, W-135, Y”” 

ARPA PEO h OER P RTOS HSER ER TERE EOE ERATE ROR O REE PEAR REE TSE PEEP Ee HOw E TEE ESHA CRT H TREE OTH eee eee EATER RHO RTH CREP AERTS AREER Den eE ee Ree EERE ETA EEE 

(tytut zadania publicznego zgodnie z ogtoszeniem konkursowym) 

okres realizacji od 17.01.2022 do 31.12.2022 
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I. DANE NA TEMAT PODMIOTU 

9) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

NAZWA-PODMIOTY niga vist acting Riniilatnantiia antainni pidgin males diate 

Sevevedeuscaseuscuyasescasaaess Sebo aces dear ea cane eee rera vans crea ema wed seed ataceateareanrased coeueee eee We Nes peeeaSaSuseaeeeeasensuscassaunes 

TC wvreacsexcca tacecunccvemanapaciarviaupieesebcaabeases FAX “i 

Be IAL sssetersceas scan iecminernannenbicase htt / stsncniiiancracmncemannnmmennEMNTE 

FORMA: PRAWINA crisis siesscrateensessttesauimyacctay saga cuneate rte gulpaelas Bean Senta shes atensatONe Sea apandeceaens 

Oe e PN Resa EhR SSCL E OSE D ERODES SCES SEDER SSESESSUSEROSERSSEERSORUSSSOESSECRSEEESSERSEDER ASRS SSDEELOEESUUSSESSSPESCESESESSERESSESSESSSNESES HARES 

NAZWA BANKU I NR-RACHUINKUS ccsstsscrieieetscntsesiceccrnnanaancansaicesenantunssbueheybtvkanpteeanedrarenensaeieas 

NAZWISKA | IMIONA OSOB UPOWAZNIONYCH DO PODPISYWANIA UMOWY NA REALIZACIJE ZADANIA 

PUBLICZNEGO 

OSOBA UPOWAZNIONA DO SKEADANIA WYJASNIEN | UZUPELNIEN DOTYCZACYCH OFERTY (IMIE | 
NAZWISKO, FUNKCJA ORAZ NR TELEFONU KONTAKTOWEGO) 

SZCZEGOLOWY SPOSOB REALIZACJI ZADANIA 

Opis realizacji zadania uwzgledniajacy specyfike zadania (m.in. populacja objeta zadaniem 

(wiek/rocznik), liczba osdb objetych zadaniem, rodzaj i zakres zadan , kwalifikacje osdb bioracych 

udziat przy realizacji zadania ) 
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lil. MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA (doktadny adres, telefon, adres mailowy) 

IV. HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIALAN W ZAKRESIE REALIZACJI ZADANIA /Z 
PODANIEM TERMINOW ICH ROZPOCZECIA | ZAKONCZENIA 

V. INFORMACIA O POSIADANYCH ZASOBACH RZECZOWYCH ORAZ ZASOBIE 

KADROWYM | KOMPETENCJE OSOB ZAPEWNIAJACE WYKONANIE ZADANIA WRAZ Z 

ICH ZAKRESEM OBOWIAZKOW 

VI. INFORMACIJA O WCZESNIEJSZEJ DZIALALNOSC! PODMIOTU JEZELI DZIALALNOSE TA 

DOTYCZY ZADANIA OKRESLONEGO W OGEOSZENIU KONKURSOWYM 

VII. INFORMACJA O WYSOKOSCI WNIOSKOWANYCH SRODKOW 
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VII. INFORMACIJA O WYSOKOSCI WSPOLFINANSOWANIA REALIZACJI ZADANIA , JEZELI 

DOTYCZY 

IX. KOSZTORYS REALIZACHI ZADANIA 

1. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztéw: 

‘Lp. Rodzaj | llogé  —*| Koszt. «=3=—SRodzaj_~=—Ss«éKoszt’ ~=3=—S—(<«é«Xwotaas:«Sst=<‘<«é‘éWKWts:«C~™” 
kosztow | jednostek = jednostkowy miary _—catkowity dotacji | wspdtfinans 

OGOLEM 

| wet) _owania* | 

2. Przewidywane zrédta finansowania zadania * 

Zrédto finansowania zt 

KWOta COLAC] .....ccceereseenereeecsenensataeees zt. 

wee ee ara waste sit “ Pi i ance 

Kwota WSpGtfinansOwania .....scsessessersessessrsssansssescens zt) 

PRR RRR ere P Renee eet em EEE E AREA HERE ESHER EERE ROSH TOSS E OER EM ORCC ROME SEA ROME E SEE Ha TE REPRE EO MOPOeHEGHESS PAPER SR bEE PER Raei eee NES er soEe 

(podpisy osdb upowaznionych do reprezentacji podmiotu) 

Zataczniki: 

1) 

2) 

3) 

aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujace o statusie prawnym 

podmiotu sktadajacego oferte i umocowanie osdb go reprezentujqcych; 

informacja o dysponowaniu odpowiednia doswiadczong kadra, sprzetem i warunkami do 

przeprowadzenia zadania oraz posiadaniu minimum 2-letniego doswiadczenia 

w realizacji zadan o zblizonym charakterze; 

oswiadczenie potwierdzajace, ze w stosunku do podmiotu sktadajacego oferte nie stwierdzono 

niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania srodkéw finansowych; 
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4) oswiadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu sktadajacego oferte 

o niekaralnosci zakazem petnienia funkcji zwigzanych z dysponowaniem sSrodkami publicznymi 

oraz niekaralnosci za umysine przestepstwo lub umysine przestepstwo skarbowe; 

5) oswiadezenie, ze podmiot sktadajacy oferte jest jedynym posiadaczem rachunku, na ktory 

zostang przekazane srodki i zobowiqzaniu sie oferenta do utrzymania ww. rachunku do chwili 

zaakceptowania rozliczenia tych Ssrodkéw pod wzgledem finansowym i rzeczowym; 

6) oswiadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu sktadajacego oferte 

wskazujace, ze kwota srodkéw przeznaczona zostanie na realizacje zadania zgodnie z oferta, i 

ze w tym zakresie zadanie nie bedzie finansowane z innych zrédet. 

7) inne dokumenty/oswiadczenia zgodnie z ogtoszeniem konkursowym. 

oSwiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 4 - 7 muszq zawieraé klauzule: 

»Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie fatszywego oSwiadczenia”. 

Adnotacje urzedowe (nie wypetniac) 
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Zalacznik nr 2 

(aktualny numer tel. kontaktowego) 

WZOR 

HARMONOGRAM | KOSZTORYS REALIZACJI ZADANIA 

(na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym ) 

»Program polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziatania zakazeniom meningokokowym 

w Gminie Pilchowice w latach 2022-2023 

- szczepien przeciw meningokokom typu A, C, W-135, Y” 

(tytut zadania publicznego) 

Osoby upowaznione do podpisania umowy (imie i nazwisko oraz funkcja): 

Kwota przyznanych Srodkow finanMSOWyCh: .......... cc ceecceessesensereneeee zt 

Numer rachunku bankowego: 

ORE OEE RENE EERE eee E EEN EERO REEL EEE REE ENE E EERE EEE E TEENS SEER OEE HOE ROH OEE EE EEE ES 

|. Harmonogram 

Lp. AS aae Termin realizacji 

| 4 a 

; aA - - - 2 

aI soars si apap nis wee 

- | Leanmemcbes 

sT esee scpaccicaecepiecieelNec - . 
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ll. KOSZTORYS REALIZACJI ZADANIA 

1. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztow: 

Rodzaj llosé Koszt Rodzaj Kwota Kwota 
Lp. | koszt6w jednostek § jednostkowy miary (w zl) dotacji | wspdtfinansowania* 

  

-OGOLEM 

2. Przewidywane Zrédta finansowania zadania 

Brio finansowania et 

Kwota dotacji 0... cc ceececeeeeee zt. 

' Kwota wspdlfinansowanla ........0...0 ccc eeeeceeeeeeeeeeees zi) 

Ogdétem: 

(pieczeé podmiotu ) 

eee Cee eee eee eee eee ee eee reer errr rrr Cer r errr 

(podpisy oséb upowaznionych do reprezentacji podmiotu) 
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Zatacznik Nr3 

WZOR 

SPRAWOZDANIE 

z wykonania zadania z zakresu zdrowia publicznego 

»Program polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziatania zakazeniom meningokokowym 

w Gminie Pilchowice w latach 2022-2023 

- szczepien przeciw meningokokom typu A, C, W-135, Y’” 

w okresie 0d ................ 1G rennet sat 

okreSlonego w umowie Nr .............. 

a WANLE) AA CITI ci cecerac mn eemeennravornnennnrnnaomnasmerreneieesss pomiedzy 

Pree er eee eer reer 

(nazwa Zleceniobiorcy/(-dw), 

Data ziozenia sprawozdania 
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CZESC |. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

1. Opis wykonanego zadania z podaniem informacji czy dziatania zakladane w ofercie zostaly 

zrealizowane ( informacja na max. 2 strony), jesli nie wskazaé dlaczego. 

Teer er eee eer ere eee ere eer eee ee ere eee ere eee tee eee err re reer er errr ieee eee ret rece tire eer ee cre ror er ere 

POUR PREP E USSR NEUE CURR R RE ES REESE E ERE S SEES C RETR SECRET PORT TREE REE E NRE T RENTER ETE E TRAN OTR E RTOS RENT EOE eee REET EEE Eee e eRe eae 

A eee e eee ee we ee REE Ee Ee Ee EEE EEE CREE ESET NEON T OREO UNO RT RRR R OTTER ERE T ET TTT THANE RRR O PEER EEE ERA REET RO RRR CORSE ERE EEE eee e eee wae 

Oe eee eee e een eT RCE R eee ee ee REE ARSE CREE EERE EERE ERE R ERE R EET ER ERASE TOOT ORE R EEN SA TREO HELLER ERO R OEE P SHEE EEE R HOARE ESET OER E PORE TREES OCR e ESR EER NEE 

CNN e enema ee PER ee Ree ORE DOERR EERE HEAD TEER ERAS O REE TEPER ORR EERO REET ORES EERE P HORE HET E ESATO TREE ERT EMRE TEETH RETO Lae eee ERE EP EERE EEE 

FERN E Renee eee REE TERE REET ROHS EAE ETE TEASER ORE R ORE T ETT TOP EH HSN EE OHSS RENEE T EERE OTT T EE ETEES OEE R SEER EDO EE SHEE SHEET PETE T OE SIE HAS POE ORE R ERE eS EER RES EEE EEE 

Re eee eee eee RON Rees EERE TRUE EERE ES REESE REE CEPR RECS RSE NR EET ARERR ERSTE RARE ESP ERT TERR RRR ETERS REET RATT E TENET TTPO ORR E EERE Ree CCR E AED RHEE eee 

COR e eee eee ae RE eee Eee A RUE ERE TER O REET TEE EERE P PERE PETA SORA RSM ESTEE ETE RER AEP E RHEE TERRE ESSE EEE R EET EE TTR TTR R OP R ETE RETRO EEE ERS E AEE H REESE EEE 

ene RON e ew eNO RTS EEE TEER EERE RETR E RSET EES ER OR EOE EERE ER EH ESTE EERE SESSETHEEH TSH ES OTE O EEO EE TREE HOHE THRO RRS OT ESOS EEE OEREOR SHORE EER EERE ESSER EEO SOR EE EERE EEE 

HNO POON ene ee ERR TEE e TRG THERA MEET EES OME OE TP AETHER REE ERE HEHSO SEES EE SS EES HOSS OORT ene E SETAE BEES SAIS ESSE TEES OES D TREE PURSE PE OOO eRe PEPER 

NOPE REECE SERRE SESE ER SeS AEE FUSES ERE N SEE EERE ESSE EOE A PUREE REET NCES ESTATE EES SEER EROS SRE ESET ES ENE R SESS SE URES SECS SEE ES ESSER DSESEESSERE SESE Debs ee Es eReeeHEeeeS 

OOF SEO ee ere eee ee eN ere eS SRE e OSE DERE E see es eb eee ee EEE NESE UE HSOES DOSS see e Cae eee EO eee eR Ede E EE UUES SERS ONDE ee EEO dd sede sede CERN TE Sede east eee areseseeeeeataese 

$6055 Ob cere een aees trek ees Cer Asma lease reba nes deeb esas ses ane eee ee sees ese ecenkan asec ese e seen ee aae seas baste eer ea adeeb eed Oe eee ees cece ceenaertecrseersess 

Ae UO eee e ee eee OEE eae ee Eee AER BREE EERE ESE e FROST ER ENC C RNC R ENERO RENE SSR AEROS REE ERE ERE E SHS OE CRS SESH SESS CSRS EEE S PURSES ERROR SES ee Ese bee eeeb ae enenE eS 

Oe ee CPOE EEOC OOee CCC ee eC eree rrr recerr rr eee ieee eeer ier reer reer eee errr reer rrr rrr rere errr s) 

B80 Od OO be Od Fela e Re dike ah Se Ree ON ME ee Rae ERR Rew NEE See SN AONE OES Ae ee Te Ones eee CONT Eee ee nd deeds eee be eeee bee 

2. Realizacja zadania w ujeciu tabelarycznym 
    

‘Lp. "| Rodzaj dziatania ‘Miejsce Termin - a Liczba uczestnikéw j Uwagi 

x = go sept cp ey te ea = 
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CZESC Il. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKOW 

1. Rozliczenie ze wzgledu na rodzaj kosztéw (w zi) 

Lp. Rodzaj kosztéw = Ilosé Koszt . 

jednostek jednostkowy Rodzaj miary = Kwota dotacji 

OGOLEM 
  

2. Informacja o kwocie przychod6éw uzyskanych przy realizacji umowy - odsetki bankowe od 

srodkoéw z dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym. 
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3. Zestawienie faktur (rachunkow) 
  

  

of téi ata Kota «| Kwota ze Srodkéw 
Nr | oe wystawienia © oe (zt) pochodzacych Data 

L.p. | dokumentu Rnexiorvali dokumentu z dotagji (zt), wtym | vant 
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CZESG III. DODATKOWE INFORMACJE (jezeli dotycza) 
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