
Zatacznik nr 2 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 edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodzicéw 
na terenie Gminy Pilchowice na lata 2022 - 2023” 
  

I. PODSTAWA PRAWNA 
Konkurs ofert ogtoszony jest na podstawie art. 2 pkt. 1, 2, 3, 4110 art. 13 pkt. 3 i art. 14 art. ustawy 
z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U.2021.1956 t.j.). 
  

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

  

3. ZADANIE KONKURSU 

Zadaniem konkursu jest propagowanie wsrod dzieci przedszkolnych i ich rodzic6w zdrowego, 

aktywnego trybu zycia poprzez ksztattowanie prawidlowych nawykow i przyzwyczajen. 

Ogromne znaczenie w tym procesie ma profilaktyka, kt6ra skutkuje w dorostym zyciu 

zmniejszeniem zachorowalnosci spoteczenstwa na choroby bedace plagg XXI wieku tj. otylosé, 
nadcisnienie, cukrzyca. 

Istota programu jest edukacja nie tylko dzieci, ale rowniez ich rodzicéw. 

Opis zadania: 
1) Ksztattowanie wlasciwych nawykéw zywieniowych. 

2) Ksztattowanie prawidlowych nawykow higienicznych. 
3) Zapobieganie préchnicy. 
4) Propagowanie aktywnosci fizycznej i ruchu na $wiezym powietrzu. 

5) Ksztaltowanie umiejetnosci wyrazania emocji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 
6) Eliminacja wszawicy. 
7) Zapobieganie chorobom zakaznym. 

Koszty realizacji zadania. 
Wydatki, kt6re beda ponoszone z dotacji musza byé: 
1) niezbedne dla realizacji zadania objetego konkursem, 
2) racjonalne i efektywne oraz spelniajace wymogi efektywnego zarzqadzania finansami 

(relacja naktad/rezultat), 
3) faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania objetego konkursem, 
4) odpowiednio udokumentowane, 
5) zgodne z zatwierdzonym harmonogramem i kosztorysem realizacji zadania. 

Koszty merytoryczne: 
1) koszty pracy: 

- pracownikow merytorycznych prowadzacych zajecia informacyjne dotyczace zdrowego 

zywienia oraz éwiczenia gimnastyczne, 
- lekarzy pediatrow, 
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- lekarzy stomatologéw, 
- psychologa, 

- higienistki stomatologiczne, 
- pielegniarki posiadajace kursy kwalifikacyjne w zakresie pielegniarstwa w srodowisku 
nauczania i wychowania 

2) przygotowanie ulotek i zajecia edukacyjne dla rodzicéw podezas imprez z ich udziatem, 

3) koszty zwiqzane z organizacja akcji informacyjno-promocyjnej, 
4) zakup produktéw promujacych zdrowe zywienie. 

Koszty administracyjne i obslugi zadania, w tym zakup material6w biurowych. Inne koszty | 

niezbedne do realizacji zadania, w tym koszty promocji i materialow niezbednych do wykonania 
zadania. 
Kosztami promocji mogg byé np.: 
1) przygotowanie materialéw informacyjnych i promocyjnych 
2) druk materiatéw, w tym druk plakatu w formacie nie wiekszym niz A4 wedlug projektu 
przygotowanego przez Zleceniobiorce i zatwierdzonego przez Urzad Gminy. 

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

prowadzenie dziatalnosci polityezne}. 
  

4. TERMIN REALIZACJI ZADANIA 
17.01.- 31.12.2022 r. 
  

5. WARUNKI REALIZACJI ZADANIA 

1. Zadanie moze realizowaé podmiot wymieniony w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2015 r. 
o zdrowiu publicznym. 

2. Oferent powinien zapewni¢ odpowiedniq baze lokalowa (wiasnq i/lub uzyczona /wynajeta) do 

realizacji zadania. 

3. Oferent powinien dysponowaé odpowiednio doswiadezona, wykwalifikowana kadra do wykonania 
zadania. 

4. Oferent powinien posiada¢ minimum 2-letnie doSwiadczenie w realizacji zadan o zblizonym 
charakterze. 

5. Uczestnikami zadania sa osoby majace miejsce zamieszkania w Gminie Pilchowice zgodnie z 

wiekiem przewidzianym w ww. programie. 
Realizacja zadania odbywa sie zgodnie z harmonogramem i kosztorysem. 
Podstawga realizacji zadania bedzie umowa z wybranymi oferentami. 

Warunkiem zawarcia umowy bedzie zlozenie harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania z zakresu 

zdrowia publicznego. 

go
 

PS
 

  

6. MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA 
Gmina Pilchowice. 

    7, SRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJE ZADANIA 

—_
 Wysokos¢ Srodkow przeznaczonych na realizacj¢ zadania — 40.000,00 zt. | 

2. Zadanie w calosci finansowane jest z budzetu Gminy Pilchowice bezplatnie dla uczestnikéw, 
o ktérych mowa w pkt.5 .5. 

3.  Przy realizacji zadan z zakresu zdrowia publicznego nie ma mozliwosci wspdélfinansowania zadania 
przez podmiot sktadajacy oferte.   
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| 8. GMINA PILCHOWICE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO: 

1. Odwotania konkursu ofert przed uptywem terminu sktadania ofert. 
2. Przedtuzenia terminu sktadania ofert i terminu rozstrzygniecia konkursu ofert. 

3. Wezwania oferenta do uzupelnienia brakow formalnych oferty w terminie 3 dni roboczych od daty 
otrzymania wezwania. Wezwanie do uzupelnienia oferty nastepuje w formie telefonicznej lub 

elektronicznej. 
4. Nierozpatrzenia oferty w przypadku nie wyeliminowania brakow formalnych ztozonej oferty. 

9. WARUNKI SKEADANIA OFERT 

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

2. Oferta, ktora wptynie po terminie nie bedzie objeta procedura konkursowa. 
3. Ztozenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. 

  
ZALACZNIKI SKLADANE WRAZ Z OFERTA: 

i. 

ce 

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

podmiotu sktadajacego oferte i umocowanie oséb go reprezentujacych. 
Informacja o dysponowaniu odpowiednia doswiadezona kadra, baza lokalowa i warunkami do 

przeprowadzenia zadania oraz posiadaniu minimum 2-letniego doswiadezenia w realizacji zadan 
o zblizonym charakterze. 
Oswiadezenie potwierdzajace, ze w stosunku do podmiotu sktadajgcego oferte nie stwierdzono 
niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania Ssrodkow finansowych. 

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

Oswiadezenie, ze podmiot skladajacy oferte jest jedynym posiadaczem rachunku, na ktéry zostana 

przekazane Srodki i zobowiazaniu si¢ oferenta do utrzymania ww. rachunku do chwili 
zaakceptowania rozliczenia tych srodkéw pod wzgledem finansowym i rzeczowym. 

Oswiadezenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu skladajacego oferte wskazujace, ze 

kwota srodkow przeznaczona zostanie na realizacje zadania zgodnie z oferta, i ze w tym zakresie 
zadanie nie bedzie finansowane z innych zrédet. 

Oswiadczenie podmiotu skladajacego oferte o braku zadtuzenia wobec Gminy Pilchowice, wobec 
Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych 1 Urzedu Skarbowego. 

Skladajacy oSwiadczenia jest zobowiqzany do zawarcia w nim klauzuli nastepujacej tresci: 
»Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oSwiadczenia”. 
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10. OCENA OFERT 

Ztozone oferty podlegaja ocenie formalnej i merytorycznej. 
Czlonkowie komisji konkursowej, powolanej zarzadzeniem Wojta Gminy Pilchowice, dokonuja oceny 
ofert w oparciu o przyjete kryteria. 

Ocena formalna - obejmuje sprawdzenie kompletnosci oferty zgodnie z wymogami ogtoszenia 
konkursowego. 

Ocena merytoryczna - Komisja konkursowa opiniuje oferty, przyznajac punkty w skali od 0-5 
W oparciu 0 nastepujace kryteria : 

1. merytoryezna zawartosé oferty pod katem zgodnosci z zatozeniami ogtoszenia konkursowego: 
a) w jakim stopniu problem zostat zidentyfikowany i uzasadniony przez oferenta, 
b) w jakim stopniu zaktadane rezultaty mozliwe sq do osiagniecia dzieki realizacjizaplanowanych 

dziatan, 

c) ocena realizacji zadan zleconych w latach poprzednich, biorgc pod uwage rzetelnosé 
i terminowoS¢ oraz rozliczenie otrzymanych srodkow, 

  

    
2. budzet pod katem celowosci, efektywnosSci i racjonalnosci wydatkowania srodkéw: 

a) na ile kalkulacja kosztéw jest uzasadniona i spdjna z planowanymi dziataniamioraz prawidlowosé 
kalkulacji kosztéw, 

b) efekt realizacji zadania w stosunku do poniesionych kosztow, 
c) przejrzystos¢ kalkulacji koszt6w (szczegélowy opis pozycji kosztorysu, uzasadnieniedla 

kalkulacji kosztéw), 

3. zasoby osobowe i rzeczowe oferenta ze szczegdInym uwzglednieniem doswiadezenia, kadry, bazy 

lokalowej: 
a) doswiadcezenie oferenta w realizacji podobnych zadan, 

b) kwalifikacje klucezowych oso6b zaangazowanych w realizacje zadania, 
c) dysponowanie odpowiednig baza lokalowa, wyposazeniem oraz zasobami materialnymi 

adekwatnymi do realizacji zadania. 

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

11. SPOSOB ODWOEANIA SIE OD ROZSTRZYGNIECIA KONKURSU OFERT 
1. Decyzj¢ w sprawie wyboru ofert podejmuje Wojt Gminy Pilchowice w oparciu o stanowisko 

Komisji konkursowej. 

O wynikach konkursu oferenci beda powiadamiani w formie elektronicznej (e-mail) lub faxem. 
Od podjetej przez Wojta Gminy Pilchowice decyzji przystuguje odwolanie. 
Oferent moze zlozyé odwolanie do Wéjta Gminy Pilchowice dotyczace rozstrzygniecia konkursu 
ofert w ciagu 3 dni od daty otrzymania powiadomienia o wynikach konkursu. 
O zlozeniu odwolania powiadamia sie wszystkich oferent6w droga mailowa. 

Odwolanie rozpatrywane jest po zajeciu stanowiska przez Komisj¢ konkursowa. 
WoOjt podejmuje ostateczna decyzje po zajeciu stanowiska przez Komisje konkursowa. 
O wynikach odwolania powiadamia sie wszystkich oferentéw droga mailowa. 
Odwolanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 
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12, MIEJSCE ZLOZENIA DOKUMENTOW I TERMIN SKLADANIA OFERT | 
|. Za oferte zlozona w terminie zostanie uznana taka oferta, kt6ra wptynie kompletna, wraz z 

zalacznikami, w wersji papierowej z podpisami oséb upowaznionych do skladania oSwiadezen | 
woli w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 styeznia 2022 roku do godz. 13:00 w biurze 

podawezym Urzedu Gminy Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice lub nadestana droga 

pocztowg na ww. adres z dopiskiem ,.Konkurs ofert na realizacje zadania z zakresu zdrowia | 

publicznego w 2022 r. pn. Program edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym 
oraz ich rodzicéw na terenie Gminie Pilchowice”. 

2. Za oferte zlozona w terminie zostanie uznana taka oferta, kt6ra wplynie do sekretariatu do dnia | 

4 styeznia 2022 roku do godz. 13:00. 
3. Oferta, ktora wptynie po ww. terminie, nie bedzie objeta procedura konkursowa. 

4, Oferta powinna byé podpisana przez osobe/osoby uprawniona/uprawnione. Uprawnienie to powinno 

byé udokumentowane w odpowiednim rejestrze okreslajacym sposob skladania oswiadezen woli | 
w imieniu podmiotu skladajacego oferte. | 

5. Dodatkowych informacji na temat warunkow i mozliwosci uzyskania dotacji udziela Ewa Jaremkow — | 

pok.nr 9, tel. 032 722 79 05, Agnieszka Gliklich pok.5,tel.032 235-64-75. | 
  

13. TERMINY | 
TERMIN ROZSTRZYGNIECIA KONKURSU 
1. Rozstrzygniecie konkursu ofert nastapi w terminie do 10 styeznia 2022r. 

2. Wyniki konkursu ofert zostana ogtoszone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie | 
internetowej Urzedu Gminy Pilchowice oraz na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Pilchowice. | 

  

Ss up. Wédjta 

Aleksandra Skwara 
Zastepca Wojta



WZOR 
UMOWA NR uuaeeeseseeeceeeees / 

na realizacje zadania pod tytutem: 

Program edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolInym oraz ich rodzic6éw na terenie 

Gminy Pilchowice” 

Zawarta W NU .........0006 w Pilchowicach, 

pomiedzy 

Gming Pilchowice, z siedziba w Pilchowicach, przy ul. Damrota 6, zwang dalej ,,Zleceniodawca”, 

reprezentowang przez: 

Macieja Gogulle - W6jta Gminy Pilchowice 

disc RRR z siedziba eT 

hee tseveae wpisanym do Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem ............ zwanym dalej 

»Zleceniobiorca”, reprezentowanym przez: 

SPO SOR ODSSDSSHS SHO TED EES CTO SES CSO HORSE TDS DEH HHEENE SRE ONS SSRSER SEA SeCOea eRe SEE OED 

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 ,,ustawa”, realizacje zadania publicznego 

z zakresu zdrowia publicznego pod tytutem: ,,Program edukacji zdrowotnej dia dzieci w wieku 

przedszkolnym oraz ich rodzicéw na terenie Gminy Pilchowice na lata 2022 - 2023”, okreslonego 

szczegdtowo w ofercie ztozonej przez Zleceniobiorce W Miu .............cccscceesseesseeseennenees , zwanego 

dalej ,zadaniem publicznym”, a Zleceniobiorca zobowigzuje sie wykona¢ zadanie publiczne 

w zakresie ina warunkach okreslonych w niniejszej umowie. 

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

3. Wykonanie umowy nastapi z chwilg zaakceptowania przez Zleceniodawce sprawozdania 

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

Sposdb wykonania zadania publicznego 

§ 2. 
1. Termin realizacji zadania publicznego ustala sie od 17.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. 

2. Zleceniobiorca zobowiazuje sie wykona¢ zadanie publiczne zgodnie 2 _ oferta 

i zaktualizowanym harmonogramem i kosztorysem realizacji zadania stanowigcymi odpowiednio 

zatacznik nr 112 umowy. 

3. Zleceniobiorca zobowigzuje 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 przewidziec 

przy kalkulowaniu wielkosci dotacji, oraz odsetek bankowych od przekazanych przez 

Zleceniodawce Srodkéw, ktdére nalezy wykorzystaé wytacznie na realizacje zadania publicznego.



4, Srodki finansowe, pochodzace z dotacji, przeznaczone na realizacje zadania Zleceniobiorca 

zobowigzany jest wykorzysta¢ w czasie cbowiazywania umowy. 

Wysokosé dotacji 

§ 3. 

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

WWYSOKGEC sriiiinnnmmuanmannss £F STOWE! sccsstseuuresssmneasndarninenaenes i 

na rachunek bankowy Zleceniobiorcy: Nr ........:..sscccsccsscessseeseesecseresneseses w terminie do 14 dni od 

dnia podpisania umowy. 

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

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

chwili dokonania ostatecznych rozliczen ze Zleceniodawca, wynikajacych z umowy. 

ad 

Dokumentacja finansowo-ksiegowa i ewidencja ksiegowa 

§ 4, 

1. Zleceniobiorca jest zobowiazany do prowadzenia wyodrebnionej dokumentacji finansowo- 

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

o rachunkowosci, w sposdb umoidliwiajacy identyfikacje poszczegdéinych operacji ksiegowych. 

2. Zleceniobiorca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwiqzanej z realizacja zadania 

publicznego przez 5 fat, liczac od poczatku roku nastepujagcego po roku, w ktérym Zleceniobiorca 

realizowat zadanie publiczne. 

Obowigzki informacyjne Zleceniobiorcy 

§5. 

1. Zleceniobiorca zobowigzuje sie do informowania, ze zadanie jest finansowane ze srodkéw 

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. 

2. Zleceniobiorca zobowigzuje sie do umieszczania logo Zleceniodawcy na wszystkich materiatach, 

w szczegdlnosci promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczacych 

realizowanego zadania oraz zakupionych Srodkach trwatych, proporcjonalnie do wielkosci innych 

oznaczen, w sposdb zapewniajacy jego dobra widocznosé. 

3. W zakresie zwiqgzanym z realizacjg zadania, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem 

i przekazywaniem danych osobowych oraz wprowadzaniem ich do systemow informatycznych, 

Zleceniobiorca odbiera stosowne oswiadczenia osdb, ktérych te dane dotyczg (beneficjentéw), 

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

Zleceniobiorca zobowigzany 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 zobowigzany informowact na biezqco, jednak nie pdzniej niz w terminie 14 dni 

od daty zaistnienia zmian, w szczegdlnosci o: 

- zmianie adresu siedziby oraz adresow i numerdw telefonéw oséb upowaznionych do 

reprezentacji; 

- ogtoszeniu likwidacji lub wszczeciu postepowania upadtosciowego. 

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

ust.5, musi zawierac szczegdfowy opis przyczyn. 

>



Ztozenie sprawozdania koficowego jest r6wnoznaczne 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 zobowiazany 

wykorzystaé do dnia 31.12.2022 r. Kwote dotacji niewykorzystanq Zleceniobiorca jest 

zobowiqzany zwrocic 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 

oO numerze 10 8460 0008 2002 0005 8825 0002. 

Od niewykorzystanej kwoty dotacji zwréconej po terminie, o kt6érym mowa w ust. 1, naliczane 

sq odsetki w wysokosci okreslonej jak dla zalegiosci podatkowych i przekazywane na rachunek 

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

poczawszy od dnia nastepujagcego 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 wysokosé okreslona zostanie w 

aneksie do niniejszej umowy. 

informacje o koniecznosci przekazania dodatkowych srodkéw Zleceniobiorca jest zobowiazany 

przekazac Zleceniodawcy do dnia 30.10.2022 r. 

Rozwiqzanie umowy 

§ 10. 

Umowa moze byé rozwiqzana 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 rr. -— Kodeks cywilny (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 380, z pdzn. zm.), ktére uniemozliwiaja wykonanie umowy. 

W przypadku rozwigzania umowy w trybie okreslonym w_ ust. 1 skutki finansowe 

i obowigzek zwrotu Srodkdéw 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 odstapic od umowy jezeli Zleceniodawca nie przekaze dotacji w terminie 

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

Rozwigzanie umowy przez Zleceniodawce 

§ 12. 

Umowa moze byé rozwiazana 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;
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3) przekazania przez Zleceniobiorce czesci lub catosci dotacji osobie trzeciej, mimo 

ze nie przewiduje tego niniejsza umowa; 

4) nieprzediozenia 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, rozwiazujgc umowe, okresli kwote dotacji podlegajaca zwrotowi w wyniku 

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

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

nazwe inumer rachunku bankowego, na ktory nalezy dokonac wpltaty. 

W przypadku nieuiszczenia w terminie okreslonym w ust. 2 kwoty dotacji podlegajgcej 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 sktadane w zwigzku z niniejsza umowag wymagaja 

pod rygorem niewaznosci zawarcia w formie pisemnej aneksu. 

Wszelkie watpliwosci zwigzane z realizacja niniejszej umowy wyjasniane beda w formie pisemnej. 

Odpowiedzialnosé wobec oséb trzecich 

§ 14. 

Zleceniobiorca ponosi wytaczna odpowiedzialnosc wobec osob trzecich za szkody powstate 

w zwiazku 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 systemdow 

informatycznych, Zleceniobiorca odbiera stosowne osSwiadczenia osob, ktorych te dane dotycza, 

zgodnie z ustawg 0 ochronie danych osobowych. 

Postanowienia koncowe 

§ 15. 

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

Ewentualne spory powstafe w zwiazku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony bedg 

staraty sie rozstrzygac polubownie. W przypadku braku porozumienia spor zostanie poddany 

pod rozstrzygniecie wtasciwego ze wzgledu na siedzibe Zleceniodawcy sqdu powszechnego. 

Umowa niniejsza zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden 

dia Zleceniobiorcy i dwa dla Zleceniodawcy. 

Zleceniodawca: Zleceniobiorca: 

ZALACZNIKL: 

1) Oferta wykonawcy realizacji zadania en 

2) Harmonogram i kosztorys realizacji zadania , pe 
; 5 ; . / . 

3) Sprawozdanie koncowe (wzor) RADGA 
AIM 

fi’ [NX 

  

Ewa Jayemkow 

 



Zatacznik Nr 1 

Data i miejsce ztozenia formularza 

(wypetnia organ administracji publicznej) 

(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 

(rodzaj zadania publicznego zgodnie z ustawg o zdrowiu publicznym ) 

yProgram edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodzicéw 

na terenie Gminy Pilchowice na lata 2022 - 2023” 
SCRE e eae Rese EATERS ERO E ROR O RTE E ETTORE TRE SENET TREE EHC C OETA A OTE R RET E REE TT ERE E TERRE RESTA HERE EERE T TESTER EEE SHOT eee E ERIE e ee 

(tytut zadania publicznego zgodnie z ogtoszeniem konkursowym) 

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

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

1) 

8) 

NAZWA PODMIOTY sscauniinaineanapiinniishael niin canienba Tbe: 

Pere rrr tri rerrtir irre rrr ieee eerie rer errr ere 

TEliciemiannnnicnmnamtamnammanie PARK cisnscasanssceiintpiemipsansian canara Nannie T RTS 

FORMA PRAWIWA jac sscccccmaenegarsenmiinivi ines acnnimbitnhisninie aii eabanssaemneawiaisiaTe 

NUMER WPISU DO REJESTRU SADOWEGO LUB INNEGO REJESTRU/EWIDENC) 

NAZWA: BANKU ENR RACHUNKU ‘vicsscsstsisinniniscrsszsescsivies ccs besousvedasssacseauassauni vanvassuevicavaesin ven 

NAZWISKA | IMIONA OSOB UPOWAZNIONYCH DO PODPISYWANIA UMOWY NA REALIZACJE ZADANIA 

PUBLICZNEGO 

Prertrete rr rr tet rite Trt etter irr rerirt iit iertr tert rr irri 

OSOBA UPOWAZNIONA DO SKLADANIA WYJASNIEN | UZUPELNIEN DOTYCZACYCH OFERTY (IMIE | 

NAZWISKO, FUNKCJA ORAZ NR TELEFONU KONTAKTOWEGO) 

  Perret err er rrr rrr eer 

SZCZEGGLOWY SPOSOB REALIZACII ZADANIA 

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

(wiek/rocznik), liczba oséb objetych zadaniem, rodzaj i zakres zadani , kwalifikacje oséb 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 | KOMPETENCIJE OSOB ZAPEWNIAJACE WYKONANIE ZADANIA WRAZ Z 

ICH ZAKRESEM OBOWIAZKOW 

VI. INFORMAGJA O WCZESNIEJSZEJ DZIALALNOSCI PODMIOTU JEZELI DZIALALNOSC TA 

DOTYCZY ZADANIA OKRESLONEGO W OGLOSZENIU KONKURSOWYM 

Vil. INFORMACJA O WYSOKOSC] WNIOSKOWANYCH SRODKOW 
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VII. INFORMACJA O WYSOKOSC!I WSPOLFINANSOWANIA REALIZACII ZADANIA , JEZELI 

DOTYCZY 

IX. KOSZTORYS REALIZAC)! ZADANIA 

1. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztéw: 

> 

  

Lp. F Rodzaj ~ HlogésCS~*«K sat Rodzaj _ " Koszt ' Kwota |-- Kwota 

kosztéw jednostek jednostkowy —miary catkowity dotacji wspétfinans 7 

Ss casclans acer del a olan oe __owania* 

OGOLEM = - — fe 

2. Przewidywane zrédta finansowania zadania * 

‘eS Grédiofinansowania sti (sti‘s™SOSOSCttSO”!”!”:”””!”!:C 

Kwota dotacii ........ccccccsseceseccensecctees zt. 

Kwota wspotfinansowania .......sssasscessssssrsersssesstereeeseen zt) 

- Ogdtem i —_ - = - |. : 

ACORN E TODO T EEE TEE RE TEEPE TOLER ORE R ETE OEE REED O FEES OEE O RETR E SEES PER ESSE TEN OOOH HESS E ODODE RE EEO EET NOREOEEO ESOS EOESE POH OD DAB EERE EST eea ED 

(podpisy oséb 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 reprezentujacych; 

informacja o dysponowaniu odpowiednia doswiadczong kadra, sprzetem i warunkami do 

przeprowadzenia zadania oraz posiadaniu minimum = 2-letniego doswiadczenia 

w realizacji zadari o zblizonym charakterze; 

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

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

o niekaralnosci zakazem petnienia funkcji zwiagzanych z dysponowaniem srodkami publicznymi 

oraz niekaralnosci za umysine przestepstwo lub umysine przestepstwo skarbowe; 

5) oswiadczenie, ze podmiot sktadajacy oferte jest jedynym posiadaczem rachunku, na ktdry 

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

zaakceptowania rozliczenia tych srodkéw pod wzgledem finansowym i rzeczowym; 

6) oSwiadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu skfadajacego 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/oswiadezenia zgodnie z ogtoszeniem konkursowym. 

D): ccassientiennwninninanneiachptniunnmmrnmnmnnnnademnannessiss 

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

»lestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oSwiadczenia”. 

Adnotacje urzedowe (nie wypetnia¢) 
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diachiesnieea e Zatacznik Nr 2 

(aktuainy numer tel. kontaktowego) 

WZOR 

ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM I KOSZTORYS 
REALIZACJI ZADANIA 

(na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym ) 

yProgram edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodzic6w 

na terenie Gminy Pilchowice” 
C000 oO Fe ONE N UE FFE ESO E SEENON OR SE FURS e Se Eee E ODE RUN ESF EAGT AUUSERSSEN EAE RES TERED ACE EE EES COO FOU CESS ERED ORTOP EST ESSN NOSE CEE O FSSC Os See dene bern ens eneeen 

(tytut zadania publicznego) 

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

Kwota przyznanych Srodk6w finanSOwych: ..........cecsesesereeesreseeeneee zt 

Numer rachunku bankowego: 

See ee NESE ARTUR ETRE TREE ERT E SESE TSE ESET EER ERP E TREE SEER ET COREE ROR HEP STEER REECE Eee R Ree eee 

|. Harmonogram 

‘Lp. | esate Termin realizacji 

Da csp = _ - = . ns 

| ; | “ serge - — 

pat — - . 

; i sg ag cas = sf i ts sant J 
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ll. KOSZTORYS REALIZACJI ZADANIA 

1. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztow: 

  

  
    

Rodzaj | llosé Koszt | Rodzaj oe Kwota Kwota 
Lp.  kosztow | jednostek  jednostkowy = miary (wz!) y | dotacji | wspolfinansowania* 

-OGOLEM 

2. Przewidywane zrdédia finansowania zadania 

 rodio finansowania 
Kwota dotacfi oo... cece ccceceeeseeseees zt. 

| Kwota wspdifinansowannia ......c.cccccscscssesssssesesssseseseees zt) 

Ogotem: - 

*- wypeinia sie w przypadku, gdy w ogtoszeniu konkursowym jest zapis o wspdlfinansowaniu zadania. 

(pieczec podmiotu ) 

PUP R SURE NRE A ERP R EET REPRO O EEE H OE OOO Re eee ORES 

(podpisy os6b upowaznionych do reprezentacji podmiotu) 
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Zatacznik nr 3 

WZOR 

SPRAWOZDANIE CZESCIOWE / KONCOWE 

z wykonania zadania z zakresu zdrowia publicznego 

;,Program edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodzicéw na 

terenie Gminy Pilchowice ” 

w okresie od ...........00.. QO verisicosvpecins 

okreslonego w umowie Nr .............. 

WATTS] WE Ca cccscnttencensFansimaneanennnnanlanetacabeneeandennaticnane pomiedzy 

BRAT ERR C EERE R OUR E TERR EE DRE ROH TOTES ERODE TA THRO TT ORE EEE EERE E ROUT ENTE O METRES TEPER NASER R HERE NS Eee 

(nazwa Zleceniobiorcy/(-dw), 

Data ziozenia sprawozdania 
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CZESC I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

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

zrealizowane ( informacja na max. % strony), jesSli nie wskazac¢ dlaczego. 

reer eer er reer rere eri reer eer rere rere ere ee ree rer eee rrr er irre reer errr irr rere eer ei eerie rir errr rr rr ee etree ere rer er 

ORAS OPO R RON CRs ee Ree R eee eek ROSS F ESE TEST NEE SEES ROT E ESTERS HSER HERE O EE OS EES CER SECTS ECCS SERS DEOS ECSU SERDAR SES ORS ES RODE Feb EAS EOE OE ES EEbedeESdEErEe Ee 

SUC Ce UPC P HME eee ee Ee REPRE RENEE ERENCE EERE ERNE EE PRONE ROPERS EEE E SEES ORE E ee E REESE CREE RS CSREES NEEL SESE EEE SOUS ESE U BSUS EE USER EUS SEES ESHER EH E REE PES 

SRR e mC OAR CES Oe eee nw EERE Eee U SERS e ee Se ESSER ERS RSE S SRE SE CUE ES NEw RE EES SERRE RETR REE STEER REE R SESS ENE E NEE RS SERS ESS EDS RESETS ERE E RON O EERE S HEM eee e er eee 

A POM meee PEO EERE RP RRR T PORTER ETO E RENEE ETON OEE CRO O EERE ESTERS TORRENT REST R TT EEEER RE EEE N EES E PRE RE RSH ERE R EGE RS ERS EH EE SOHC a HORE TENE SERRE GRO nE 

PERE EER ONTO E REAR EDO O ROOT SHEE Rd OER Oe T eRe eRe RESET e RENEE PD ORE SRO SE SERRE TEESE RRR E SERRA CH EERE TERRE EET SRE EERE ESR E TENOR OTHE EEE E REECE ERE 

Pree e reer e errr re Tiree rriee trite err errr r reer ert r eee eee ere eerie reer irre errr e terri rire re eee rier eee eer reer rere r re rrr eerie eee ee 

SPOS eee Eee E NECA OPER EEN EEE E EERE RETO FOREST EERE SSPE SEPP ERECTOR ERTS ESET E REESE ESR EE CRESS EERE SSS FCS O ES REE E REESE REESE OEE R THEE ERE S SEGRE RESET ES 

CORRE PEC OCEUOU OCC reee etree errr eee rere eee reer reer errr etree reer errr errr rere ose er erer rere etree reece er rarer reese ter eer re rere rere rere ere re terre) 

ARDENT E RENEE DE REET Beene eee eR RTH T EERE aE R ORTHOP ETS HERETO EERE ROO ETE PEER T SNOPES REET ERER EES E EON STEER OSC EEE REESE TEEPE T ESSERE H ECR EO RE ROSE ROTE ETERS 

TT UPPER itt re eee Ta ee ieee eee ee eee tore ry TL Teer eee PL a ce ET ee Lee Te eee CREE ET Eee Eee 

Pere ere reer rer rrr reer rrr errr rer rrr ere reer reer rer rer tere errr rere rere re rere rere er reer errr etree ee reer eerie ee eee eee eee eee eee eee eee ee eee ee eee eee 

SRR n eee eee Nee NTE EOE EE eRe cena tener ee nanan eee REHM a DERE EES EES DESEO ERO R ERO R Rea eT eee Eee THEE TEPER SASSER TEES REE AS TREES STEERS SRE ER EH EERE REESE REE 

PereUL Cree tri rrr cree ree err Tee eee a eo ie OP TETRA a ee Cre eed 

Rea eee ee eee RTO Ree SE EL Eee eR A REE E TE TSEC REET ERENT TEENA SEER EERE TEEPE TT Pe RRR EET ERTS EERE U TEPER ORF ER PEON TERE REE ESET SHS OE SEETHER ERE E SESE ESE ORES BEES EEE EE 

UE e eee EEO R Nee EN ORME Tee O eh meee eee RTT RENEE E PERO PERN ONT AEE N OED DE OA HEH eH OOOH RTH TERRA AR PORN EERO RETO TE PERE T AHERN HMO ERA 

2. Realizacja zadania w ujeciu tabelarycznym 
  

Lp. Rodzajdziaiania  Miejsce === Termin ~=—s—sLiczbauczestnikow © Uwagi 
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CZESE Il. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKOW 

  

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

Lp. Rodzajkosztow  llos¢ Koszt vn iz 
jednostek | jednostkowy Rodzaj miary Kwota dotacji 

| GOLEM | | 

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

Srodk6w z dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym. 

SOS e ee REPRE RETREAT PERRET E RE REET RRRCER RENE REE RT TREE EEE EEe eT EET EEE AE TAREE OSES CETTE NEESER ERS RENAE TERRORS 

Deer need een ents ewe ee nee OE EOE O RE DTA OEE aE RENEE ERROR ERO ETE e ONTO NEHA ee NHR Eee REO e heen e ORSON EEE e One ee eee eeee esate cone eeaee 

  

  

3. Zestawienie faktur (rachunkéw) 
it cnet Neale Hal ea te atime Ae SS el eet SANE ek mcr Leeper See bles merece 

| | Data ' Kwota Kwota ze srodkéw | 
| Nr | sete _wystawienia ane (z!) | pochodzacych sp 

-L.p.. dokumentu betas 2 dokumentu | — z dotacji (zt), w tym zaptat 
| ksiegowego ad ksiegowego © ogétem z odsetek bankowych y 

Lf pecs sin OO esheets 
14, | 

2. 

3: 

FRAO Ree RSE EEE OER OES EEE SSE ESE R SOAS EER SH OREO ET RERUN RCE NUS PRONE TORE SOE RASTER RE RRA R EERE ERE E FREES EELS RUNES EO RR ORE OE ERS EON RO Od Ober eer Eee Reeensaenane 

RERUNS TURE Eee RERUN ERODES RTO E ET NURS TERRE ECE EMER REECE TREC E RTE ORR SERN HSE SEER ESSERE DENSE SER E RESP E RETA ROR EE Bema ereE tenes ea ene ee hans 
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