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Warunki konkursu ofert o udzielenie dotacji podmiotowi uprawnionemu w formie powierzenia 
realizacji zadania: 

„Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia –  
działania na rzecz osób z problemami pamięci oraz problemem otępiennym” 

 
Prezydent Miasta Katowice, działając na podstawie:  
 

 Art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 – 18a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.),  

 Uchwały nr XVII/308/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie 
„Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi 
na lata 2016-2020”, 

 Uchwały nr LXI/1250/18 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2018 r. w sprawie 
„Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”, 

 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 
24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących 
realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 
poz. 2057),  

 Art. 17 ust. 2 pkt. 3 oraz art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) 

 
ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji podmiotowi uprawnionemu.  
 
I. RODZAJ ZADANIA: 
1. Podmiotowi uprawnionemu określonemu w ustawie o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) zleca się 
realizację następującego zadania:  
„Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia –  
działania na rzecz osób z problemami pamięci oraz problemem otępiennym”. 
 

2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania: 
Przedmiotem zadania jest realizacja następujących działań skierowanych do osób z problemami 
pamięci oraz problemem otępiennym: 

2.1. Działania pielęgnacyjne: 
a) wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-opiekuńczych dostosowanych do aktualnego stanu osoby 
z problemami pamięci oraz problemem otępiennym, polegających w szczególności na: 
- pomocy w zakresie higieny osobistej, 
- pomocy w zakresie higieny intymnej, 
- pomocy w przyjmowaniu leków oraz pomiar podstawowych parametrów życiowych, 
- pomocy w zakładaniu podstawowego sprzętu medycznego, 
- pomocy w przemieszczaniu się, przyjmowaniu posiłków, 
b) realizacja opieki pielęgnacyjno-opiekuńczej u osób z chorobą otępienną w różnych stanach 
zdrowia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą w tym zakresie i współczesnymi standardami opieki 
pielęgnacyjnej. 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2055
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2055
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2055
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2.2. Działania terapeutyczne: 
a) podtrzymywanie sprawności i aktywności psychofizycznej osób z zespołem otępiennym, między 
innymi poprzez umożliwienie udziału w specjalnej terapii z wyodrębnioną grupą osób korzystającej 
z odrębnego pomieszczenia (salki terapeutycznej), polegającej na: 
- stymulacji poznawczej, 
- treningu pamięci, 
- terapii ukierunkowanej na rzeczywistość, 
- terapii zajęciowej, 
- terapii reminiscencyjnej, 
- terapii walidacyjnej, 
- terapii usprawniającej ruch oraz fizjoterapii, 
- muzykoterapii, 
- stymulacji bazowej, 
- innych podobnych działaniach terapeutycznych.  

2.3. Działania psychologiczne: 
a) opracowywanie dla rehabilitanta i pielęgniarki/opiekuna indywidualnych zaleceń i wskazówek 
dotyczących udziału i możliwości uczestnictwa w zajęciach podopiecznych ze zdiagnozowanym 
zespołem otępiennym,  
b) opracowywanie ogólnych zaleceń co do usprawniania i funkcjonowania w środowisku, 
wynikających z indywidualnej diagnozy choroby otępiennej osób z problemami pamięci oraz 
dotkniętych problemem otępiennym, 
c) uświadomienie osobom, do których kierowane jest zadanie poczucia własnej wartości 
i możliwości oraz udzielenie pomocy w podtrzymywaniu więzi społecznych. 
 
Udział w działaniach wymienionych w pkt 2.1. – 2.3. będzie możliwy dla osób, które posiadają 
wydaną decyzję administracyjną na świadczenia w postaci pobytu w Dziennym Domu Pomocy 
Społecznej. 
 

3. Miejsce realizacji zadania: 
Dzielnica: Katowice – Piotrowice. 
 
4. Doświadczenie: 
Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu 
ośrodka wsparcia.  
 
5. Adresaci zadania: 
Osoby posiadające wydaną decyzję administracyjną na świadczenia w postaci pobytu w Dziennym 
Domu Pomocy Społecznej będące mieszkańcami Katowic, które z powodu wieku, choroby lub 
innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie może takiej 
pomocy zapewnić – w szczególności osoby starsze z problemami pamięci, dotknięte problemem 
otępiennym. 
 
6. Zleceniobiorca zobowiązany jest prowadzić określoną dokumentację zadania w postaci: 
a) harmonogramu zajęć pielęgniarki/opiekuna medycznego/opiekuna osoby starszej, psychologa, 

terapeuty/rehabilitanta, 
b) imiennej listy osób biorących udział w prowadzonych zajęciach określonych w pkt 2.1. – 2.3., 
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c) dzienników zajęć pielęgniarki/opiekuna medycznego/opiekuna osoby starszej, psychologa, 
terapeuty/rehabilitanta. 
 

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:  

KWOTA PRZEZNACZONA NA REALIZACJĘ ZADANIA W RAMACH OGŁOSZONEGO 
KONKURSU WYNOSI: 

237 600,00 zł w okresie od zawarcia umowy w 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. 

w tym: 

- maksymalna kwota dotacji na rok 2019 (od zawarcia umowy w 2019 r. do 31 grudnia 
2019 r.) wynosi: 118 800,00 zł 

- w 2020 r. (od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.) kwota dotacji wyniesie nie więcej niż: 
118 800,00 zł. 

Kwota dotacji może zostać zmniejszona w przypadku braku zatrudnienia pracownika 
merytorycznego wymaganego przy realizacji zadania o kwotę wynagrodzenia tego 
pracownika proporcjonalnie do okresu jego niezatrudnienia. 

 
III. ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI: 
1. Dotacja z budżetu miasta Katowice może być przyznana tylko jednemu podmiotowi 
uprawnionemu: organizacji pozarządowej w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) lub 
podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli: 

- jej/jego cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego 
konkursu, 
- wyżej wymieniony podmiot nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 
podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta 
Katowice. 

2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, w ramach 
powierzenia. 
3. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadań, które są dofinansowane z budżetu 
miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.  
4. W kalkulacji nie mogą być ujęte wydatki związane z remontami (za wyjątkiem drobnych napraw 
i konserwacji), zakupem wyposażenia (w tym: komputerów, laptopów), zakupami inwestycyjnymi 
oraz inne niezwiązane z zakresem merytorycznym zadania.  
5. Preferowana kalkulacja kosztów powinna w szczególności zawierać wynagrodzenia 
pracowników merytorycznych oraz kierownika placówki wynikających z wykonywania 
dodatkowych zadań, jak również wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka.  
 
IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA: 
1. Termin realizacji zadania: od podpisania umowy w 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 
2. Warunki realizacji zadania: 
 
2.1. Standardy: 

- oferta musi zawierać opis wszystkich rodzajów usług wymienionych  
w rozdziale I ust. 2 ppkt. od 2.1. do 2. 3. 
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2.2. Kwalifikacje kadry:  
2.2.1. Osoba kierująca placówką powinna posiadać kwalifikacje określone w art. 122 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej.  

2.2.2. Kierownik placówki zatrudnia kadrę o odpowiednim wykształceniu, której kwalifikacje 
zapewniają świadczenie usług odpowiedniej jakości związanych z realizacją zadania skierowanego 
dla osób z problemami pamięci i problemem otępiennym. 

2.2.3. Wymagana minimalna struktura zatrudnienia pracowników merytorycznych zatrudnionych 
przy realizacji zadania: 

- pielęgniarka z wykształceniem średnim/opiekun medyczny z wykształceniem policealnym/ 
opiekun osoby starszej z wykształceniem policealnym – 1 etat, 
- terapeuta/rehabilitant z wykształceniem średnim, policealnym lub wyższym - 1 etat,  
- psycholog z wykształceniem wyższym – 0,5 etat. 

2.2.4. Do zadań pielęgniarki/opiekuna medycznego/opiekuna osoby starszej należeć będzie 
realizacja działań pielęgnacyjnych w zakresie określonym w rozdziale I ust. 2 ppkt 2.1. 

2.2.5. Do zadań terapeuty/rehabilitanta należeć będzie realizacja działań terapeutycznych 
w zakresie określonym w rozdziale I ust. 2 ppkt 2.2. 

2.2.6. Do zadań psychologa należeć będzie prowadzenie działań psychologicznych w zakresie 
określonym w rozdziale I ust. 2 ppkt 2.3.  
 
2.3. Warunki lokalowe: 
Zadanie ma być realizowane w lokalu dostosowanym do rodzaju świadczonych usług, 
wyposażonym w sprzęt umożliwiający realizację zadań, o których mowa w rozdziale I pakt. 2.1.-
2.3 
 
2.4. Zadanie publiczne zawarte w ofercie nie może być realizowane przez podmiot nie będący 
stroną umowy o powierzenie zadania publicznego. 
 
2.5. Dokonując wydatkowania dotacji Zleceniobiorca zobowiązany jest do stosowania zasad 
równego traktowania wykonawców, zasad uczciwej konkurencji, rzetelności i przejrzystości 
postępowania. 
 
2.6. Zleceniobiorca, realizując zlecone zadanie, zobowiązuje się do informowania w wydawanych 
przez siebie, w ramach zadania: publikacjach, materiałach informacyjnych i promocyjnych, 
poprzez media, w tym na stronie internetowej Zleceniobiorcy, jak również stosownie 
do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną 
informację kierowaną do odbiorców, o fakcie finansowania realizacji zadania przez miasto 
Katowice.  
 
2.7. Zleceniodawca powierzy Zleceniobiorcy przetwarzanie danych osobowych w ramach 
realizacji powierzonego zadania – szczegółowy zakres zostanie określony w umowie. 
 
 
V. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy składać za pomocą Generatora eNGO 
dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy, a następnie podpisany wydruk 
z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (z podaniem nazwy konkursu 

http://katowice.engo.org.pl/konkursy
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i organizacji składającej ofertę) i złożyć w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Katowicach ul. Jagiellońska 17 pok. nr 1 (parter), w terminie do dnia  14.03.2019 r. do godziny 
15.00. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w formie tradycyjnej na obowiązującym 
formularzu, w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy, 
w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach ul. Jagiellońska 17 pok. nr 1 
(parter), w ww. terminie (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Katowicach).  
2. Nie będą rozpatrywane oferty, które: 
a) zostaną złożone po terminie w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, 
b) wpłyną drogą pocztową po terminie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, 
c) zostaną przesłane wyłącznie drogą elektroniczną, 
d) zostaną przesłane wyłącznie za pośrednictwem Generatora eNGO, 
e) zostaną sporządzone niezgodnie z pkt. VI ust. 1 warunków konkursowych.  
3. Dopuszcza się możliwość dokonania drobnych poprawek w złożonej ofercie, na wezwanie 
komisji konkursowej, w terminie 3 dni roboczych. 
 
VI. TRYB I KRYTERIA OCENY OFERT: 
1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest jej sporządzenie zgodnie z obowiązującym wzorem, 
stanowiącym załącznik nr 1 do warunków otwartego konkursu ofert. 
Do oferty należy załączyć: 
1. Kopię aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny dokument 
potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, w tym 
pełnomocnictwa (dopuszcza się załączenie do dokumentacji konkursowej wydruku informacji 
z Internetu odpowiadającej aktualnemu odpisowi o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru 
Sądowego, tj. z darmowej wyszukiwarki zamieszczonej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości 
pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/). 
2. Statut organizacji. 
3. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż 
wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument 
potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta. 
4. Kopie dokumentów potwierdzających możliwość zrealizowania zadania zgodnie z ofertą (np. 
kwalifikacje kadry; dokument/y potwierdzające co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu 
ośrodka wsparcia; rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach; 
dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem ww. 
konkursu; tytuł prawny do zajmowanego lokalu). W przypadku trudności w złożeniu kopii 
wymaganych dokumentów potwierdzających kwalifikacje kadry (certyfikaty, dyplomy, świadectwa 
itp.), w szczególnie uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się złożenie przez oferenta oświadczenia 
o zapewnieniu kadry realizującej zadanie o kwalifikacjach wymaganych w warunkach 
konkursowych. 
5. W przypadku wskazania Partnera biorącego udział w realizacji zadania: umowę partnerską, list 
intencyjny lub oświadczenie Partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy 
w zadanie. 
6. Kalkulację kosztów i harmonogram w przeliczeniu na każdy rok realizacji zadania w przypadku 
ubiegania się o realizację zadań długoterminowych – załącznik 1.2 do oferty realizacji zadania 
publicznego. Kosztorys na 2019 r. należy sporządzić w punkcie IV.8 oferty realizacji zadania. 
7. Opracowaną koncepcję realizacji zadania obejmującą szczegółowy opis: celów, zasad, środków, 
metod i potencjału użytego przy realizacji zadania. 
 

https://ems.ms.gov.pl/
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Dołączone do oferty załączniki mogą być przedstawione w formie kserokopii opatrzonej na każdej 
stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz potwierdzonej datą i podpisem osoby/osób 
do tego uprawnionej/uprawnionych (wskazanej/ wskazanych m.in. w odpisie z Krajowego Rejestru 
Sądowego, w pozycji: sposób reprezentacji podmiotu).  
 
W przypadku oferty wspólnej każda ze stron zobowiązana jest do złożenia kompletu dokumentów, 
o których mowa w pkt. 1) – 4). 

 
2. Kryteria oceny ofert:  

Organ ogłaszający konkurs przy rozpatrywaniu ofert: 
 
2.1. Ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę:  
1. zakres usług, opis poszczególnych działań, 
2. czy podmiot realizujący zadanie posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu 

ośrodka wsparcia?, 
3. atrakcyjność programu, jego nowatorski charakter, dostosowanie zakresu usług do aktualnych 

potrzeb mieszkańców Katowic, 
4. zgodność projektu ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Katowice  

na lata 2016-2021. 

 
2.2. Ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu 

rzeczowego zadania:  
1. standardów zakresu świadczonych usług, 
2. kosztu realizacji projektu. 

 
 2.3. Ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których 

podmiot uprawniony będzie realizować zadanie, w szczególności: 
1. kwalifikacje kadry oraz strukturę zatrudnienia zgodnie z rozdziałem IV ust. 2 ppkt.  2.2.1 - 2.2.3., 
2. wiarygodność organizacji – na podstawie przedłożonych referencji. 

 
2.4. Uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie 
poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych 
na ten cel środków. 
 
2.5. Analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami 
budżetowymi, kierując się zasadami:  
1. wyboru najkorzystniejszej oferty,  
2. wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, co do celowego, 
oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania 
najlepszych efektów z danych nakładów.  
 
VII. PROCEDURA ROZPATRYWANIA OFERT I ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH: 
1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.03.2019 r. o godzinie 12.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Katowicach ul. Jagiellońska 17, pok. 12 (I piętro). 
 
2. Oceny ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona komisja konkursowa, której 
skład i regulamin pracy ustala Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach 
w drodze zarządzenia. 
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3. Komisja konkursowa stosuje następujące kryteria oceny ofert na realizację zadań przez 
organizacje pozarządowe: 

Cecha Maksymalna wartość punktowa oceny 

Wartość merytoryczna projektu, w tym: 
- opis potrzeb i celów zadania 
- opis realizacji zadania 
- opis zakładanych rezultatów 

0-18 pkt. 
0-6 pkt. 
0-6 pkt. 
0-6 pkt. 

Kwalifikacje i doświadczenie osób odpowiedzialnych 
za realizację zadania 

0-5 pkt. 

Doświadczenie w prowadzeniu ośrodka wsparcia 0-3 pkt. 

Koszty realizacji projektu oraz ocena pod kątem 
racjonalnie i rzetelnie sporządzonego kosztorysu. 

0-8 pkt. 

Dotychczasowa współpraca z miastem Katowice, 
w tym w zakresie: 
- współpracy pozafinansowej 
- wywiązywania się w całości z zawartych umów, 
prawidłowego i terminowego rozliczania się na 
podstawie zawartych umów 

 
0-8 pkt. 
0-3 pkt. 
0-5 pkt. 

Zgodność projektu ze „Strategią rozwiązywania 
problemów społecznych” 

0-3 pkt. 

Staranność w przygotowaniu dokumentacji 
ofertowej 

0-4 pkt. 

Atrakcyjność projektu, jego nowatorski charakter, 
dostosowanie zakresu usług do aktualnych potrzeb 
mieszkańców Katowic 

0-5 pkt. 

RAZEM 0-54 pkt. 

 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 54 pkt.  
 
Oferta wybrana do realizacji musi uzyskać minimum 50 % maksymalnej liczby punktów. 
 
4. Opinia komisji konkursowej zawierająca wybór oferty, na którą proponuje się udzielenie dotacji 
wraz z uzasadnieniem oraz propozycją kwoty dotacji przeznaczonej na realizację zadania, 
przekazana zostanie Prezydentowi Miasta Katowice, który wyda zarządzenie w sprawie 
dokonanego wyboru oferty oraz warunków jej realizacji.  
 
5. Termin dokonania wyboru oferty nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otwarcia ofert. Wyniki 
podane zostaną do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze oferty, poprzez umieszczenie 
jej w miejscach, o których mowa w rozdziale X. 
 
6. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.  
 
7. Z wybranym w drodze konkursu podmiotem zostanie zawarta umowa zgodnie z obowiązującym 
wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do warunków konkursowych. 



8 

 
 8. Warunkiem przekazania transzy dotacji jest złożenie przez  podmiot do Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Katowicach aktualnych (ważnych 6 miesięcy od daty wystawienia) 
zaświadczeń lub potwierdzeń z US i ZUS o nie zaleganiu z podatkami/składkami na ubezpieczenie 
społeczne. 
 
VIII. INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PRZY UDZIALE PODMIOTÓW NIEPUBLICZNYCH W ROKU 
BIEŻĄCYM I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIU pod nazwą: „Pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 
poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia – działania na rzecz osób z problemami pamięci oraz 
problemem otępiennym” 

 

 WYSOKOŚĆ DOTACJI PRZEKAZANA PODMIOTOM NIEPUBLICZNYM  
W ROKU BIEŻĄCYM I ROKU POPRZEDNIM 

ROK  2018  KWOTA 4 369 584,00 ZŁ, W TYM: 0,00 ZŁ NA REALIZACJĘ USŁUG BĘDĄCYCH 

PRZEDMIOTEM WW. KONKURSU 

ROK  2019 KWOTA 0,00 ZŁ* 

*stan na 1 lutego 2019 r. 
 

IX. GDZIE UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE: 
1. Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Katowicach dzwoniąc pod numer (32) 25-11-970 wew. 127. Osobą uprawnioną do kontaktu jest 
Pani Anna Górniak. 
2. Wzór oferty wraz z załącznikami jest dostępny: 
a) na portalu www.ngo.katowice.eu, w zakładce: dotacje – konkursy – Wydział Polityki Społecznej, 
b) w Dziale Pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach ul. Jagiellońska 17 pok. 

14 (I piętro) 
c) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17 

w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń – na tablicy ogłoszeń między drugim, 
a trzecim piętrem, 

d) na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach 
www.mops.katowice.pl, w zakładce: Konkursy - dotacje, 

e) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: tablica ogłoszeń  - dział 
ogłoszeń Urzędu – konkursy dla organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych, 

f) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice www.katowice.eu, w zakładce: Urząd Miasta 
 – komunikaty, 
g) na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi 
Mieszkańca (ul. Rynek 1). 
h) w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://Katowice.engo.org.pl/konkursy. 
 
X. WYNIKI POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO ZOSTANĄ UMIESZCZONE:  
1. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17 
w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń – na tablicy ogłoszeń pomiędzy drugim 
a trzecim piętrem, 
2. na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach 
www.mops.katowice.pl, w zakładce: Konkursy - dotacje, 
3. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: tablica ogłoszeń – dział 

http://www.ngo.katowice.eu/
http://www.mops.katowice.pl/
http://www.katowice.eu/
http://katowice.engo.org.pl/konkursy
http://www.mops.katowice.pl/
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ogłoszeń Urzędu – konkursy dla organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych, 
4. na portalu www.ngo.katowice.eu, w zakładce: dotacje – konkursy – Wydział Polityki Społecznej, 
5. na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi 
Mieszkańców (ul. Rynek 1). 
 
XI. PREZYDENT MIASTA KATOWICE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:  
1. zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie,  
2. przesunięcia terminu składania ofert,  
3. zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego, 
4. odwołania konkursu. 
 
 
 

Podpisała 
Wiceprezydent Miasta Katowice 

Marzena Szuba 

http://www.ngo.katowice.eu/

