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Warunki konkursu ofert o udzielenie dotacji podmiotom uprawnionym w formie powierzenia 
realizacji zadania: 

„Udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania – prowadzenie schroniska dla 
bezdomnych mężczyzn w Katowicach, w ramach zadania pomoc społeczna, w tym pomoc 

rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin                   
i osób” 

 
Prezydent Miasta Katowice, działając na podstawie:  
 

 Art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 11, 13 – 19 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 450),  

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

 Uchwały nr XLVIII/906/17 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2017 roku 
w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2018 
rok”, 

 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie 
wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz 
wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), 

 Art. 17 ust. 2 pkt. 3 oraz art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.), 

 Uchwały nr XXXVII/712/17 Rady Miasta Katowice z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia                          
i mieszkaniach chronionych w Katowicach, 

 Zarządzenia nr ZA-DP/26/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                 
w Katowicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki żywieniowej 
w Dziennym Domu Pomocy Społecznej oraz stawki bazowej za jedną dobę będącej 
podstawą naliczenia odpłatności za pobyt w Schroniskach dla bezdomnych mężczyzn oraz 
Schroniskach dla bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi, 
 

ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji podmiotom uprawnionym.  
 
I. RODZAJ ZADANIA: 
1. Podmiotom uprawnionym określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) zleca się realizację 
następującego zadania:  
„Udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania – prowadzenie schroniska dla 
bezdomnych mężczyzn w Katowicach, w ramach zadania pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”. 
 

2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania: 
Przedmiotem zadania jest prowadzenie na terenie miasta Katowice Schroniska dla bezdomnych 
mężczyzn. 
2.1 Miejsce realizacji zadania: 
Zadanie realizowane będzie w jednej z dzielnic miasta Katowice. 
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2.2 Zakres działań objętych realizacją zadania: 
2.2.1 Prowadzenie na terenie miasta Katowice Schroniska dla bezdomnych mężczyzn 
dysponującego 50 miejscami. Schronisko świadczy usługi przez cały rok, całodobowo przez 7 dni  
w tygodniu. 
 
2.2.2 Zaspokojenie potrzeb bytowych poprzez: 
a) możliwość całodobowego przebywania w schronisku, w ogrzewanym pomieszczeniu, którego 

temperatura wynosi minimum 200C, 
b) zapewnienie samodzielnego miejsca do spania, 
c) wymianę bielizny pościelowej 2 razy w miesiącu, 
d) zapewnienie środków potrzebnych do utrzymania czystości w pomieszczeniach schroniska  

co najmniej 2 razy w miesiącu, 
e) zapewnienie środków higieny osobistej według potrzeb, 
f)  możliwość samodzielnego sporządzania posiłku w miejscu do tego wyznaczonym, 
g) możliwość korzystania z odbiornika TV w miejscu do tego wyznaczonym lub w pokojach, 
h) możliwość korzystania z usług sanitarnych, 
i)  możliwość korzystania z wymiany odzieży używanej, 
j)  możliwość prania i suszenia odzieży, 
k) możliwość uczestnictwa w organizowanych spotkaniach, imprezach, uroczystościach. 
 
2.2.3 Realizacja dodatkowych działań zaproponowanych przez oferenta w złożonej ofercie, a nie 
wymienionych powyżej. 
 
2.2.4 Podstawą realizacji zadań wymienionych w pkt. 2.2.1-2.2.2 będą decyzje administracyjne 
wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach określające okres na jaki zostało 
przyznane świadczenie oraz odpłatność klientów. 
 
2.3 Doświadczenie: 
Co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu ośrodka wsparcia. 
 
2.4  Adresaci zadania: 
Osoby bezdomne w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, które podpisały kontrakt socjalny.  
 
2.5 Zleceniobiorca zobowiązany jest prowadzić określoną dokumentację działalności Schroniska 
dla bezdomnych mężczyzn, w postaci: 
a) list obecności, 
b) rejestru wydawanych środków czystości, 
c) rejestru wydanych środków higieny osobistej, 
d) rejestru wymiany bielizny pościelowej, 
e) kopii potwierdzeń pobranych należności od osób korzystających z usług Schroniska dla 

bezdomnych mężczyzn, 
f)  zestawienia osób, które uiściły należność za korzystanie z usług Schroniska dla bezdomnych 

mężczyzn, 
g) zestawienia osób, które częściowo uiściły lub nie uiściły należności za korzystanie z usług 

Schroniska dla bezdomnych mężczyzn. 
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II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:  

KWOTA PRZEZNACZONA NA REALIZACJĘ ZADANIA W RAMACH OGŁOSZONEGO KONKURSU 
WYNOSI: 

1 217 120,00 zł  w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. 

- w tym maksymalna na rok 2018 (01.07.2018-31.12.2018) kwota wynosi 215 402,00 zł,  

- w 2019 roku maksymalna kwota dotacji wyniesie nie więcej niż 500 384,00 zł  

- w 2020 roku maksymalna kwota dotacji wyniesie nie więcej niż 501 334,00 zł  

Kwota dotacji może zostać zmniejszona w przypadku braku wydanych decyzji 
administracyjnych dla 10% miejsc przez okres powyżej 30 dni. 

 
III. ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI: 
1. Dotacja z budżetu miasta może być przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom 
pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia  
24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz podmiotom wymienionym  
w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli: 

- ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego 
konkursu, 
- wyżej wymienione podmioty nie zalegają 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), przebudową i adaptacją pomieszczeń, zakupem wyposażenia (w tym: komputerów, 
laptopów), które stanowi zakup inwestycyjny.  
5. Preferowana kalkulacja kosztów powinna zawierać podział m.in. na opłaty lokalowe (czynsz, 
media itd.), koszty wynagrodzenia pracowników merytorycznych, koszty wynagrodzenia 
pozostałych pracowników, koszty innych świadczeń dla pracowników, zakup środków czystości, 
środków higieny osobistej oraz inne koszty (z wyszczególnieniem czego dotyczą). 
 
IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA: 
1. Termin realizacji zadania: od dnia 1 lipca 2018 r.  do dnia 31 grudnia 2020 r. 
2. Warunki realizacji zadania: 
2.1 Standardy: 

- minimalne: oferta musi zawierać opis wszystkich rodzajów usług wymienionych  
w rozdziale I ust. 2 ppkt. od 2.2.1 do 2.2.2. 
- pożądane: dodatkowo oferta może zawierać opis działań, o których mowa  
w rozdziale I ust. 2 ppkt. 2.2.3. 
 

2.2 Podmiot uprawniony, zainteresowany realizacją zadania powinien działać na rzecz miasta 
Katowice lub jego mieszkańców. 
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2.3 Kwalifikacje kadry:  
2.3.1 Osoba kierująca Schroniskiem dla bezdomnych mężczyzn powinna posiadać kwalifikacje 
określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.  
 
2.3.2 Kierownik Schroniska zatrudnia kadrę o odpowiednim wykształceniu, której kwalifikacje 
zapewniają świadczenie usług odpowiedniej jakości.  
 
2.3.3 Wymagana minimalna struktura zatrudnienia pracowników merytorycznych  
i pomocniczych: 

- Kierownik Schroniska – 0,5 etatu 
- Pracownik socjalny- 1 etat 
- Opiekun – 7 etatów 

 
2.3.4 Kierownik domu może zatrudnić również inne osoby niezbędne do realizacji zadania  
i świadczenia usług odpowiedniej jakości. 
 
2.4 Warunki lokalowe: 
2.4.1 Podmiot zainteresowany realizacją powyższego zadania powinien dysponować 
odpowiednim lokalem lub lokalami znajdującymi się na terenie jednej posesji usytuowanej        
na terenie miasta Katowice dostosowanym do świadczenia tego rodzaju usług, tj. m.in.: 
1) pomieszczenia mieszkalne - co najmniej 10 pokoi (maksymalnie 5 osobowych); 
2) sala telewizyjna; 
W przypadku możliwości korzystania z telewizorów w pokojach sala telewizyjna nie jest 
wymagana. 
3) nie mniej niż 2 pomieszczenia kuchenne; 
4) pomieszczenia sanitarne: 
a) co najmniej 3 łazienki, 
b) co najmniej 3 toalety, 
Dopuszczalne są pomieszczenia wspólne łazienka z toaletą. 
5) pomieszczenie magazynowe na bieliznę pościelową oraz środki czystości i środki higieny 
osobistej. 
Pomieszczenia muszą zostać dopuszczone do użytku przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz 
Straż Pożarną. 
 
2.4.2 Oferent zobowiązuje się do zapewnienia ochrony przeciwpożarowej w lokalu, zgodnie          
z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, a w szczególności do: 
1) określenia metod postępowania, zadań i obowiązków dla osób przebywających w lokalu         

w sytuacji wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, 
2) wyposażenia lokalu w odpowiednią ilość i rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego, a także 

zapewnienia jego przeglądów i konserwacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
3) zapewnienia osobom przebywającym w lokalu możliwości bezpiecznej ewakuacji,  

w szczególności poprzez zapewnienie drożności dróg ewakuacji oraz ich prawidłowego   
oznakowania. 

 
2.4.3 Schronisko powinno być wyposażone w odpowiedni sprzęt umożliwiający realizację 
pełnego zakresu usług wymienionych w rozdziale I ust.2 ppkt. od 2.2.1 do 2.2.2.: 
1) każdy pokój mieszkalny wyposażony w łóżka/tapczany/wersalki (dopuszczalne łóżka 
piętrowe) i szafy ubraniowe; 
2) sala telewizyjna wyposażona w krzesła i co najmniej 1 telewizor; 
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W przypadku możliwości korzystania z telewizorów w pokojach sala telewizyjna nie jest 
wymagana. 
3) pomieszczenia kuchenne wyposażone w lodówkę, zlewozmywak, kuchenkę elektryczną  
i inne niezbędne sprzęty umożliwiające realizację potrzeb określonych w rozdziale I ust. 2 ppkt. 
2.2.2 lit. f); 
4) Sanitariaty: 
a) co najmniej 3 kabiny prysznicowe, 
b) co najmniej 3 toalety, 
c) co najmniej 3 umywalki, 
Dopuszczalne jest aby kabina prysznicowa, toaleta i umywalka znajdowały się w jednym 
pomieszczeniu.  
5) co najmniej 2 pralki automatyczne; 
 
2.4.4 We wszystkich pomieszczeniach schroniska w widocznym miejscu powinny znajdować się 
informacje o zakazie palenia. 
 
2.4.5 Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji warunków lokalowych na podstawie 
wizji lokalnej. 
 
2.4.6 Do oferty należy przedstawić tytuł prawny bądź oświadczenie dotyczące lokalu/lokali,  
w których faktycznie realizowane będzie zadanie. 
 
2.5. Pobieranie odpłatności: 
2.5.1 Zleceniobiorca zobowiązuje się do pobierania od osób korzystających z usług w Schronisku 
dla bezdomnych mężczyzn należności za wykonanie tych usług, w wysokości określonej decyzją 
administracyjną. Zleceniobiorca zobowiązany jest do każdorazowego wystawienia pisemnego 
potwierdzenia pobrania odpłatności od osoby bezdomnej, niezależnie od tego czy osoba się         
o to zwróciła; potwierdzenie powinno zostać podpisane przez osobę pobierającą środki, a także 
zawierać następujące informacje: kwotę przekazanych środków, ich przeznaczenie oraz datę ich 
przekazania; kopia powyższego potwierdzenia winna znajdować się w dokumentacji 
Zleceniobiorcy. Oryginał potwierdzenia powinien zostać przekazany osobie dokonującej wpłaty. 
 
2.5.2 Pobierane należności w danym miesiącu powinny być wpłacane na rachunek bankowy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach prowadzony w banku PKO BP nr rachunku 
95 1020 2313 0000 3802 0514 9556 lub kasy MOPS w terminie do 7-go dnia następnego 
miesiąca. Kwota pobranych w danym roku odpłatności powinna w całości znaleźć się                    
na powyższym koncie do dnia 31 grudnia danego roku. 
 
2.5.3. Do każdego przelewu/wpłaty do kasy, o którym mowa powyżej Zleceniobiorca sporządzi 
listę osób, których wpłaty składają się na kwotę przelewu/wpłaty do kasy i dostarczy Miejskiemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Katowicach, w dniu w którym wykonany był przelew/wpłata     
w formie papierowej bądź elektronicznie na adres e-mail, który zostanie wskazany w umowie. 
 
2.5.4 W przypadku osób, które nie uiściły należności za wykonane usługi lub uiściły częściowo, 
Zleceniobiorca zobowiązany jest do sporządzenia listy w/w osób, którą dostarczy Miejskiemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Katowicach do 7-go dnia następnego miesiąca. 
 
2.6. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, 
jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 
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2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
 
2.7. Zadanie publiczne zawarte w ofercie nie może być realizowane przez podmiot nie będący 
stroną umowy o powierzenie zadania publicznego. 
 
2.8. Dokonując wydatkowania dotacji Zleceniobiorca zobowiązany jest do stosowania zasad 
równego traktowania wykonawców, zasad uczciwej konkurencji, rzetelności i przejrzystości 
postępowania. 
 
2.9. 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.  
 
2.10. 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 
i organizacji składającej ofertę) złożyć w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Katowicach ul. Jagiellońska 17 pok. nr 1 (parter), w terminie do dnia  18.06.2018 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 do 3 dni roboczych. 
 
VI. TRYB I KRYTERIA OCENY OFERT: 
1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest sporządzenie oferty zgodnie z obowiązującym wzorem, 
określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 
roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych 
oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r. poz. 1300) 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 

http://katowice.engo.org.pl/konkursy
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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  
na przykład: tytuł prawny do lokalu, w przypadku realizacji zadania w lokalu nie będącym 
własnością organizacji składającej ofertę np. umowa najmu, umowa użyczenia; 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.  
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. W przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą miedzy podmiotami, określającą zakres ich 
świadczeń składających się na realizację zadania publicznego. 
7. 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 2018 r. należy sporządzić w punkcie IV.8 oferty realizacji zadania. 
8. Opracowany Regulamin działalności Schroniska dla bezdomnych mężczyzn. 
9. Pozytywne opinie Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczące 
lokalu w którym będzie realizowane zadanie. 
 

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. czy podmiot zainteresowany realizacją zadania dysponuje lokalem usytuowanym w jednej  

z dzielnic Katowic, znajdującym się na terenie jednej posesji, którego stan techniczny 
umożliwia realizację zadania oraz jest dostosowany do rodzaju świadczonych usług oraz 
posiada pozytywne opinie Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

https://ems.ms.gov.pl/
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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. koszt 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. 2.3.3, 
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 20.06.2018 r. o godzinie 13:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Katowicach ul. Jagiellońska 17, pok. 04 (przyziemie). 
 
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. 
 
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 

0-4 pkt. 

Doświadczenie w prowadzeniu ośrodka wsparcia 0-3 pkt. 

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

0-8 pkt. 

Baza lokalowa 0-2 pkt. 
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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. 

RAZEM 0-50 pkt. 

*Staranność w przygotowaniu dokumentacji ofertowej jest rozumiana jako zgodność załączników   
z wymogami określonymi w warunkach konkursowych. 

Oferty wybrane do realizacji muszą uzyskać minimum 50 % maksymalnej liczby punktów. 
 
4. Opinia komisji konkursowej zawierająca listę ofert, na które 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 ofert oraz warunków ich realizacji.  
 
5. Termin dokonania wyboru ofert nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otwarcia ofert. Wyniki 
podane zostaną do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze ofert, poprzez umieszczenie 
ich w miejscach, o których mowa w rozdziale X. 
 
6. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.  
 
7. Z wybranym/i w drodze konkursu podmiotem/ami zostanie zawarta umowa zgodnie  ze wzorem 
określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 
roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych 
oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) uzupełnionym  
o zapisy dotyczące wymogów wynikających ze specyfiki danego zadania, stanowiąca załącznik  
nr 2 do warunków konkursowych. 
 
8. Warunkiem podpisania umowy 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 „Udzielenie schronienia, posiłku                   
i niezbędnego ubrania – prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Katowicach,                
w ramach zadania pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom  w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”. 
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 WYSOKOŚĆ DOTACJI PRZEKAZANA PODMIOTOM NIEPUBLICZNYM  
W ROKU BIEŻĄCYM I ROKU POPRZEDNIM 

ROK  2017  KWOTA 118 778,00 ZŁ, 

ROK  2018 KWOTA 176 232,00 ZŁ, 

  

 
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. 179. Osobą uprawnioną do kontaktu jest 
Pani Katarzyna Czernecka. 
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.13 (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) w siedzibie Urzędu Miasta Katowice w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, 
(tablica ogłoszeń Biura Obsługi Mieszkańców), 

g) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice www.katowice.eu, w zakładce: Urząd Miasta   
– komunikaty, 

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 
ogłoszeń Urzędu – konkursy dla organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych, 
4. w siedzibie Urzędu Miasta Katowice w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, 
(tablica ogłoszeń Biura Obsługi Mieszkańców), 
5. na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice www.katowice.eu, w zakładce: Urząd Miasta – 
komunikaty, 
6. na portalu www.ngo.katowice.eu, w zakładce: dotacje – Konkursy – Wydział Polityki Społecznej. 
 
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. 

Podpisał 
            Wiceprezydent Miasta Katowice 
        Marzena Szuba 

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

