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riŚÓÓ larosław, tel, 16-6ż4 89 20 Zarządzenie Nr 39/2020
ńegon6501293"dl'.1'lii".a Miejskiego Ośroclka Pomocy Spolecznej w Jarosławiu

z łJnia 3 grudnia ?02ar,

w sprawie ogłoszenia ofwartego lronkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu pomocy spolecznej polegtrjącego na dostarczaniu produktów żywnościowych
rr' 202lr. do punlrtu wydarvania żylvności oraz dl,strybucji żywności dla najuboższych
mieszkańcórv Grniny Miejskiej Jarosław w ramach lłunduszu Europejskiego Pomocy
Najbardziej Potrzebujących (FEAD).

Nll poclstiitłie arL. _i" art. 1l. art, l3 tistlllt1 z tlrlia ]-ł kvvietrlia 200j roku o clziiiłalności
pozrtliti prrbliczncg0 io \.\ololl1ai,iltcic (t..i. l)z, i- z_ ]()]{] l, i]oz.1057). tir-1.25 Ltstatłlr z dnia
I] nlltl'cir 2()0,i r. () l)L)lll()c\ slltłiccz_tlt,] iL.j. l)z t. z ]0-]0 i. l)()z, ]87(l) tllaz itllorr,aztlietlia
]JLtt'tllisIl'z,lt \1iasta.l iil,t;sllitr l,,t t.tlrit\tll:,ti}l urr l}i1.1,,, 1,11iq.

§l
1. Ogłasza się otwarty ltolrkr:rs otbrt rra wsparcie realiz,ac.ji zaclania pr,rblicznego z zakręsu
pomocy społeoznej polegającego na dostarczaniu procluktón,żywnościowych rv 2021r. do
punlrtu rvydalvania żyrvności artlz dystrybucji żyrvności rlla najuboższych mieszkańców
Gminy Miejstriej Jarosłłlll, w ramrich I,-unduszu Iiuropejsliiego Pomocy Najbardzie.i
Potrzcbujących (FEAD).
2. Treśc ogłoszenia o otwarty,nl kolłl,ursie o1trt stanorł,i załączllil< c1o ninie.jszego z,arządzęnia.
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'/,arltłcl'z,ęlric 
1loclli-,g:r ogłol;zcltliLl rr ljiLlletl,rtit, 1tllil1,1nlic, ji I)ublicznc. j Gnlirlr N4ic.jstricj

.jiirtlsłau. t-tli strollic iiltci,tle tortc,j i.,r,zcclrr \Lilr,sta .|nt,os]ltr. rra tablicl tlgloszeti rv sicc]zibie
Lll'z'ętiit \1iasLa .]lirtlsiart" l(l llcii l, l7-_i(j(.) .Iat,os]lttl,, sIt,tll-tic it,ttct,Ircltiuir-j \,iic_jsltiego
()sioclklr Pclllltlc_t S1loicc;lrlt,j \\ .Iat,oslaiiiLr ()l,itl- llIt Llrlliic_i ogli;szeli \\ siedzibic
\1lc'jsltictil ()srocllia l)01,1ltlcl Sp0]l]czne.j tr, .Ilt,tlslłlt iLr" Lll. .l. Slorł,acliie!,tl ]_i. 37-500
.irlrtls,lerr,

], 'Z,.lrl,titI.,,.crlic .,r chotlzi tł, z} e ic z t]tliclll poclpislttliii.
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Zalączllil< nr l do Zarządzentanr 3912020
Dl,,rel<tortr"::,:};::i:":l:i-i,i::"-:l,;,i,:!;'rt'i

Ogłoszenie
o otwarĘrn konl<ursie ofert na realizację zadania publicznego

z zalrresu pomocy społecznej

Działa.jąc z t_tpowaznierria Bltrnlistrza Vliasta.Ielrosław,iit na poc,lstawie art. 25 ustawy zdntalż
n-}arca 2004 r. o polllocy społecznej 1t.j. Dz, U, z2020 r. poz. l876). aft. 4 Llst, 1 pkt 1, afi. 5,

alt, 1 1 i art. 13 l"tstawy z drlia 24 kwietnia 200j r. o clziałalllości pozytku publicznego i

wolontariacie (tj. Dz.U. zż020 r. poz. 1057), ogłaszam otlvarty lronkurs of'ert na wsparcie
realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na
dostarczaniu produktów żywnościołr,ych w ż02l r. do punktu wydawania żywności oraz
dystrybucji żylvności dla najubożsą,ch mieszlrańcólv Gminy Miejskiej Jarosław w
ramach Funduszu Europejskiego Ptlmocy, Najbardziej Potrzebujących (FEAD) dla
podlliiotow wyrrienion),clr w art.3 ust.2 i3 Lrstarłr,z, cltria 24 kwietlria 2003 r. o działalności
pozltku publicznego i o wolorrtari;rcie prowadzącl,ch cjziaialnośc statutową z zakesu pomocy
społecznej.

I. Rodzaj zaclania: Dostarczanie produktow zyłvt-iościowycl,i w 202lr, c1o purrkt1-1 wydawania
zywności oraz dystrybucji zyłvliości dla na.jubozszyclr rrrieszkalicow Grniny Miejskiej Jarosław
w rat-tlach Funduszt-l ELrlope"iskiego Poi,t-tocy Na,ibardziej Potrzebrrjących (FEAD).

It. Wy,solrość środkórv publicznl,c|,l przeznaczonych n,l re:rlizację zadania będącego
p rzeclmiotcnr konlłursu

1. Wysokość środkow przęznaczonyclr na realizację zadulla 25.000,00 zł brutto,

IIL Zasacly i w:rrunki prlĄ,znania dotacji

1, Zlęcerlie zadanla i urc,lzielenie clotac.ji następuie z zlLstosowanienl przepisow ustawy z dnta
24 krvietrlia 200] r. o działalności pozytku pr-lblicznego i o wolotltariacie (tj. Dz, I].

z2019l. poz. 68B z pożll. z,n.) oraz Llstć}\,\,y z clnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-
nych (t, j . Dz, U. z2019 r. poz, 869 ,z po,żtl zrrl.).

2. W otwartym konkursie oiei,t nrogą rtczestniczyc organizac.le pozarządowe oraz podmioty,

o ktorych l]low.t w afi. 3 r.rst. 3 ustawy z dnia 24 krvietrlirr 2003 r, o dziirłalności pozy.tku pi"l-

blicznego i o woltlrltariacie. ktore spełniają łączlrie następrriące warLtnki:

1.) prorvadzą clziałalność stirtutową w clziedzirrie ob.jęte.; konklrse1,1,t.

2) zamierzają zrealizowac zadanie na rzęcz mieszkariców Gnrir-ry Miejskiej .Iarosłąw

na warullkaclr oltreślorryclr w pkt. IV rriniejszego ogłoszenia,

3) posiadają odpowiedrrię doświadczenie w realizacji usłrrg będących przedmiotęmza-
dalria"

4) dysponriją wv-szkoloną kadrą legitl,r,lrlrjalcą się oclporł,ic,dnimi kwalltikacjami nie-

zbędriyili clo realizac.ji zadarria. potwierclzonynti stclsorłł,l,vnri dokr"unentzuli,

5) złożą ofefię sporząclzoną wg \Ą/z()fu slatlolviącego za|ącznik do Rozpotządzenta
Przęwoc1llic7-i}cego Kornitetr,r clo spraw pozytku pl-iblicznego z dńa24 pńdziemlka
201 8 r. rv sprawle rvzorór,i, oi-en i ranrowych wzorow unlów dotyczących realtzacji



zadań pr-rblicznych oraz wzorów sprawozciań z w14<onania tych zadań (Dz. IJ. poz.
2057 ).

3, Organizac.ia pozarządowa sliłacla.jąca ofertę nia obowiązęk wniesienia wkładu własnego w
lvysokoŚci co najtllnie.) 4a% całkorvitego kosztu zaclania, Wkłąd własny moze mieó formę
rvkładu fltlansou,ego i/lLrb tlie flnatrsollego, plzy czynl wźrltośc wkładlr niefinansowego tj,
osobowego i rzeczowego rric noze st.t-llowic ri ięce.j niZ 20 0ń rłkłacJr_r własnego,

4. Zgodnie z wyrliogienr określonyn w pkt 3, doflnansowanie ręalizacji zadanlaprrblicznego
ze środkow dotac.ji nię t-lloze przekroczyć 60% całkowitego kosztu zadania. w przypadku
przekroczenia w ofercie procentowej nraksynalrrej kwoty dofinansowania oraz
rllirrinlalnej wartoŚci wkładLr własrrego of-ertłi zostanie odrzucona ze względów
tbrmaInl,cil.

5, Dotacja tloze bl,c pTzeznac7,olla wyłączIlie na \\,1:{o,1.' zlt,iązane z realizacją zaclania pu-
blicznego. Wydatki doltor.y,warlę w ralTiach konkul,stt są i<walifikowalne jezeli są:

1) niezbędne dla realizacji zadanla publicznego,
2) racjonalne i efektywne,
3) zostały faktyczrrie poniesione w okresie realizac.ji zadania publicznego,
4) r"rdokulnentowane.

5) zostal1, przervidziane rł, złozorre,j of'ercie ,

6) zawierają się lv kategorii kosztów lrrel,},tofvczrlvch ikosztorł,obsłLrgi zaclania wy*
mienionych w pkt. V of'erty,

7) zgodne z odrębrryn'i przepisanli pt,awa porł,szechnie obowiązującego.
6. W drodze konl<ursu do realizacj t zadania moze zostac wybrana więcej niz jedna oferta

w związku z czyrn kwota przęznaczolla na realizac.ję zadanta moze zostać podzielona
rł'okreŚlonych stosltrtkach Ira rr,\,branvch Otćrentów,. \Ą/ybor.oferty nie gwarantuje udzie_
lenia dotac.ji lv kłlocie rł llioskorł,ane.j vi, ol,brcie .

]. Podstawą do urltclronieriia dotacji będzie zawarcie Lllllowv polr'iędzv Gminą Miejską Ja-
rosław a podmioterrr wyłonionym w drodze konkursu.

8, Dotacja zostariie przekazana wybranenri-r Of-erentorvi jedrrorazowo w terminie do 30 dni
ocl cJriia podpisania un]owy rra realizacj ę zadania będącego przednriotem niniejszego kon-
kltrsu.

9, Nier,vykolzi,stana dotac.ja porllega zi,vrotowi.
i0, Szczego]orłe i ostateczlle wat,ullki realizac.ji, tlllansouatlia i iealizow;rnia zadania regulo-

lvaĆ będzie Ll11-1o\\a zaweu,ta poniędzy Of'erentenr, a Cnliną N{ie.jską Jatosław.

IV. 'l'ermin1, i warunki reaiizacji zacląnia

I(onkurs'dotyczy rvsparcia l,ealizac.ji na rzęcz mieszkalicow Gnriny Mieiskie.j Jarosław
ztlclania publiczlregti rv zal<resie poI1-1ocr,, spoleczlrc.j. \Ą t11111 polllocy rodzinon i osobom
rł tiLrclne.j sytLrac.ji zyciolve.j poprzez zapewniellie tyl-tl clsobot-l-1 zy,rł,ności i wydawanie je.j

w punkcie n,1,,dawania zyrł,tlości w Jarosławiu. przy Lrlic1, Bandur.skiego.
Zadanie winno bvĆ realizowane wokresie od 15 stycznia2021r. c1o 31 gruclnia żOżlr,
Realizac.ja zadanta będzie obejmowac w szczególności:

i) zapewnienie transpofill zywności z Przenll,śla i dostawa te.j zywności c1o prrnktu jej
wYclawania w ,Iarosławiu przv Lrlicy [}arlclLrrskiego \Ę|az,z.je.j załadLrnkiem i rozła-
dunkietn.

2.

J,



]) Jistll,birc;ę zl till,-lsci tjla osćl[l lla.jttbtlzszvt,l,i z, tet,r,t,lil (]lllilrl,\4icljslrielj .larosław1

3) rl slltilpI,acę z N'iie.jslrinl Ośrotllticlll I)tlIllor:r, Sptllce zrle.j ti .lat,tlslarviLl rv zalircsie
pt,zepl_r,rł,Ll illlbrrlllrc.li tl tlsobiLch potl,zebujltcrcll 1lottlt.,er.

1) plo])ilg()\\,arlie lLkc_li prlllltlcr clll tlsćlb tta jLtbtlzszr,e h.

ł. \\'l,blalli ()1ct,cllt obori ilzitlll bedzic cltl 1li,z-e stl,z-cgal-iia rlcilltltł,icclllic:h przeprsorł sanitat,-

nrch 1lL'u,,l tt'ittlsp, lI'uit,. 1llii!,i,z\ litl\\lLlliil i rYrt]arrlilliLl z_l trtlilsci ilt,itz it-li-tl,ch l,t,\,1lla9any,ch

])fZCZ fllil,Ci_ivttlriltttc lristitLle je rcitlizirjltct] pl,()!|ii|ll iii,,r\l).

\'.'l'ertltin slłlltclatl ilt tl l'ct,t

)

KonTpletrre ot-erty \Nraz z załączlriliirllli nalezy składac w nieprzekraezalnym terminie
clo 7 styg2nii1 żOżlr. do gociz. 8.30 rł, Mie,jskirrl OśrodkLr Pomocy Społecznej
lv Jarosłarłir-r. u1. J. Słowackiego 34. 37-500 ,Iirrosłalv lrrb rlaciesłać drogą pocztową na
w/w adres, z dopiskielrr na kopercie ,.Otrr,al,Ę, konkurs ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego z zaiłresu pomocy spoleczne.i polegającego na dostarczaniu
produlrtów żyrvnościowych lv 2021 r. do punlłtu rvydarvania żywności oraz
clystrybucji żyrł,ności dla najuboższych mieszlrańców Gminy Miejskiej Jarosław
w ramach Funduszu Europejskiego Pomocy Najbardziej Potrzebujących
(FEAD)'" . O zachowalliLt tertrritll"t złozetlia of'elti,, decydLrje data i godzina doręczenia
ol'ert;, do siedzib1, NzIiejsltie go Ośr,odka Po1,1rocl,, Społeczrle.j ri, Jarosławiu).
Ot-erty powitrny byc podpisanę prz,ez osobęiosoby tipratł,llione do składrlia oświadczęń
woli w imierriu ot-erenta.

Każcla strona kopii dokLltlięntow winna być poświacJczona za zgoclność z oryginałem
przez osobi, uprawniolle do składrria oświadczeri woli w imierriu oferenta,
Wzrir tlf-erty. \Ą,zor tllllo\Ą) 0 pu\\iet,zenie realizac.ji zadania publicznego ot&z wzol-
sprau,ozdania zna.jdLrją się w rozptlrządzerllu Prz-ewodniczł}cęgo l(orr"ritetrr do spraw po-
zytku publiczlego z clrria Ztl pażdziel"nika 2018 l,, tł, sprirw,ie r,i,,zoróll, olęfi i ramowych
wzorow umow dotyczących realizacli zadań pLrblicznych oraz wzorów sprawozclń
z wykonania tych zadań(Dz. U. poz, 2057).
Oferta powinna załvierać łv szczegóIności:
1) szczegołowy zakres rzeczowy zadania publicznego propollowanęgo do realizacji

zalvieraj ący, opis pl anowanęgo działar-ri a,

2) tern-iitr i rllie.isce realizacj t zaclania publicznego.
3) kaiki"rlac.ję przewidl,ra,irtrvch ltosztoiv realiz.acji zatclallia publicznego.
1) infbrmację o wcześniejszej działalności orgarrizac.ji pozarządowej lub podmiotu,

o ktorym mowa w art, 3 ust. 3 składa,jących o1trtę w zakresie, którego dotyczy
zadanie.

5) irrfbrrnację o posiadanych zasobach rzeczorł,l,ch i kadrowych zapewrriających
w')/](onallie zaclanl,tt plrblicznego oraz o planolvalrej wvsokości wkłacJu własnego,

6) clelilarac.ję o zatrlial,zę oclplatrlego lub nieoclpłatllego wykotlallia zadanta pr.rbliczne-
g0.

]) inne itrfornacje dotyczące wnioskodawcy oraz przedkładanej oierty nrogące mieć
wpływ na ocenę zadania.

Oferenci zobowiązani są złożyć następujące clokumenfy:

5,

6.

a
J,

4

1



1) ofbrtę sporządzoną wg wzorll zawafiego w rozporządzeniu Pzewodniczącego l(omite_
tu do spraw pozy,tkl; publicznego zdńaż4 pażdzierrrika 2018 r. w sprawie wzorów
ofęrt i ramolłryclr wzorów lunów dotvczących realizacji zadań publiczlych orazwza-
rów sprawozclań z wykonania tych zadali (Dz. U, poz.2()57),

2) w przypadkr-t wyboru ilrnego roclzajLr rept,ezelrtacji podrniotLr składającego ofertę
niz wynikaj ący z l(rajowego Rejestn"t Sądowego lr-rb ilmego właściwego rejestru,
dokunrent potrvierdzający l-lpowaznienie do działarria w ilnieniu Ofęrenta.

7. Olerenci" oplocz oświaclczen zarł,artvch na koticul wzofll ofbrty. o ktorym mowa w ust. 6

zob aw itlzani są zlożyć n astępuj ące ośrł,iadczen ia :

1) oświadczerrie. ze O1'erellt tlie polric-r,71 11,1,iionlrnia rlirriejszego z,adalria osobom
trzecinr,

2) oświadczer'ie o nullrerze kotrta. na ktorę w przypadku wybrania Ofbrenta do
realizacj i zaclanta publiczrrego będzie przekazyrvana dotacja,

8, Wszęlkie kclszty, z\\,],azanę ze sporządzetliem i złozerlienr of-erty ponosi Oferent.

VI. 't'ryb i l<ryteria stosorvane przy rvyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Rozpatrzenie ot'ęrt rrastąpi w termitrie do dnia 12 stycznia 20ZI r.

2. Oferty na realizację zadań będą opilliowane przez l(omisję l(orrkttrsową powołaną
Zarządzentem i)l,r,ękro.u Mie.|skiego Ośrodka ponocy Społecznej w Jarosławiu
w sposob określony rv Regr:lanlirrie pracy l{omis.ji KonkLrrsoriej.

3, Ocena ofert odbęclzie się w oparciu o następujące krl teria:

1) lornalIle:
a) złożentę olerty przez poclniiot ltprarł,nionl do LlcJziałr_r lł, konkursie, w tym zło-

zenie oferty plzęz podmiot prowadząc;, działalnośc statlltową w dziędzinie ob-

,jęte"j konkirlsem,
b) złożenie of-erty rv telminie i mie.jsclr określorrym tv ogłoszeniu o otwartym

konkursie ofert w zanlkniętej l<opercie z odporviednim dopiskiem,
c) rł,ypełt'ienic wszystkich po1 forrlLtlarza ot'erty oraz dokor-ranie skreślęń umożli-

wiaj ących,lednoznaczLle odczy,tanie clekiarac,j i of'erenta/ot-erentow w oświad-
czeniu znajdującyrrr się na końcu fbrnrulaza of-ertowego,

d) złożęnte of-erty na obowiązującyrrl wzolze oraz podpisania jej przęz osoby
uprawnione do składania oświadczeń woli w inrieniu Ofęrenta,

e) pośr.viadczenle za zgodrrośc z oryginałewI przęz. osobę uprawnioną kazdej stro_

ny kopi i cJokrt1,1renio l,r,,.

1) konlpletnośc co clo \\,ynlagallego zcsta\,\,Lt t,lokulllent(llł, lLrb infbrmac,ji \\Tma-
ganyclr zgodnie z pkt. V ogłoszenia o ltorrkLtrsie.

e) złożęnte ol'erty na zadanie, którego terrnin nie mieści się w przedziale czaso_
wyn wskazanyrn w ogłoszeniu o konkursie.

h) wnioskowana prz,ęz, Of'erer'ta kwota dotacji spełrria kryterium określone
w ogłoszeriitl o kotrkLtrsie,

i) wysol<ośc procęr}towa wklacjrr rł,ł;isnego tllct"elltil spełnirr kryteriulrl określone
w ogłoszenir,t kotr]<ursowylll,
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1.

8.

5,

j) wysokość pfocell1o\\,a wklacjrr nielttlans<lr,vego tj, r.vkładl,r fzęczowęgo i osobo-
W'egO oSZŁ]COWilnego w lialltLrlac.ji przer,ridl,\\,t1ll),ch kosztorv realizac.ji zadania
spełrri a kryteri ltl-t-l określone w o gło szeni lr konl<urso wy]ll.

k) poprawność rachunkowa kalkulac.ji plzewiclywanych kosztów reallzacjt zada-
nia publicznego oraz przewidywanych żrodeł finansowan ta zadanl,a publiczne-
go,

2) nlerytoryczne:

a) ocena r-tlozliwości realizac.ji zacJalria pLrbIiczllego (realność. adel<watność
do plalrowalrych dzjałań i kosztovn," trrł,ałośc, oddziałl,rł,anie społeczne) (od 0

do i5 pkt.) .

b) ocena kalkrrlacji kosztow realizac.ji zadania. w tyn w odniesieniu clo zakresu
rzeezowego zadania (od 0 do 20 pkt.).

c) ocena propollowane.j jakości wykonania zadania i klvalitlkacje osob ulczestni-
czącl,clr w realiz;rc,ji zadar'ia (od 0 t1o l5 pkt.),

d) ocel-}ćl 1llallorvanego uclziału śrocJkorv 1lnatrsotłl,clr rvlasnych lub środków po-
chodząc;,c|l z innl,clr zrodeł na reaiizację zadarlia publicznego (od 0 do 20
pkt,)

e) ocęna planowariego wkładr.r rzeczowego. osobowego, w tyrr-r świadczeń wolon-
tariuszy i praca spclłeczna członkórv (od 0 do 15 pkt.).

t) ocena rzeteltrości i tertrlitlorł,ości oraz sposobtr rozliczellia środkow na ręaliza-
cję zadań publiczll1,ch lv latach poprzednich (od 0 do 15 pkt.).

W przypadku niespełr-riet-ria pt,zez ofertę krvteriorv fbrmalrrych określonych w ust. 3
pkt 1 lit a, b, g.h,i orazj ofbrta zostaje odrztlcotra na etapie ocelly formalne,j.
W pLzypaclku niespełnienia lil,yteriow tbrrrlalrll.ch określonych w ust, 3 pkt 1 1it, c, d,
e, f oraz k Ot-ererlt nla prawo ltzlrpełrrić braki ltrb przedłożyc brakr.rjące clokunrenty w
tern-iinie 1 dr'ia roboczego od dnia przekazatriii illlbrrllacji przez l(onrisję Konkursgwą,
W przypadku nieuzupełnienia brakólł, ot-ert1, u,e wskalzany1-1r ternritrje of-ęfia zostaje
odrzucona na etapie ocell)/ lbrnlainej.
Of'erty, ktore przeszły ocenę fbrnralną zostal]ą ocelrione pocl względem merytorycz-
nym.

Maltsymalna liczba punktow nrozliwyclr do i-tzyskallia w korrkursie wynosi 100 pkt.
Dotac.ja nloze bl'ć przyznana tyll<o w przypadkLr r,lzyskania pvez olertę nie mniej niz
60% prrnktórv llozliwych do uzvskallia w ]<onlittrsie.

I(omisja Kotrkursolva n-}oze znrierlić w,ysokośc dotac.ji i zaltt,es realizac.ji zadanta w
stosunku do złozollę.j of'elty, Przed podpisaniel-n Llnlowy zniana ta będzie wymagała
zai<tualizowania o1'erty przez Ol-eretrta, uwzgiędnia.jąc 1akt;,g2ną kwotę przyznanej d,o-
tac,ji oraz ewentualne moclyfikacje harmonoglalllll realizac_ji, zakresu merytoryoznego
i tjnansowęgo zadania. prz,\. cz\,,1,1r aktuitlizac ja ta trie trtozę:
1) Powodowac znliany z,akresu przednliotor.i,ego zadariia ani .jego celu jak tez nie

moze powodowac zmiirny tęrlnitltt.jego iealizac.ji" chl,ba że za .1e.j lvprorł,adzelrietn
przemaw,iaj ą i-tzasadnione okol iczności"

2) powodować znriarry p|zeznaczenia clotacji przyznane.j na dofinatrsowanie realizacji
zadania w z.arządzenilt o rozsirzygrrięciu konkltrsLt.

ó



3) dotyczyć udziałr-r właslrego w zakresie.jego zmnie.jszenia, powodując procentowe

zrlniejszenie fllratlsowego i osobowego r,vkładr"r własnego organizacji ponizej

określonego w ofercie.
9, Wyniki kotlkursu zostaną ogloszolle poplzez ttl,tlieszetlie lvl,r,iikow w Biuletynie In-

tbrmac.ii Pr"rbliczne.j Gl-nin1,, Mie.jskie.j .Iarosłarł,. lra strclnię illternetowej Urzędu Miasta
Jarosław, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędur Nliasta Jarosłaą Rynek 1,37-500
Jalosław" stronie internętowe.j Mie.jskiego Ośrodka Porr'ocy Społecznej w Jarosławiu
oTaz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaro-

sławir-r, ul. .]. Słowackiego 34,37-500 Jarosław.

i0. Umona 7 1ryybranl,rn Ofbrentenl/Of-erentanri zostanie zawafia do dnia 14 slycznta
202L r.

l 1. Warl"tlrkięm poclpisallia Llnlow), z wybratlvnl Ot-erenterll ,jest przedłożenie przęz

Ot-erenta ria etapie sporząclzania ut-lrowł:

1) kopii akttralnego wTciągLl z lłłaściwęgo rejestru Iirb ewiclenc.li,

2) zaktualizowal-}ego harnronogramu, kal]<lrlacji przewidywanych kosztow i opisu
poszczegolnych działali (jeŚli dotyczy).

3) clarle osób uprawt-tionl,clr dcl podpisarrla Lllrro\Ą,)/. rv szczegolrlości w zakresie ich
irlrio1-1" trazw,islto oraz lllll1leI,ow PESE[,,

VII. lnfbrmacja o zrealizowanyclr przez organ adnrinistracji publicznej rv roku
ogloszenia ofwartego lronkursu ofert i w roku poprzednim zzrd:rń publicznych tego
samego rodzaju izwiązanych z nimi lrosztami.

1, \\'trikLl 202() orglrr ltlnritlistt,l,Lc,;i 1lilbliczilcj icttliztlrtlt1 zlitllLIli,.,pirblicztle tcgo siinlego
roclzl,tjLi, \Ą"lstllitlśc strldlitjrr 1]1,7,c7.1}itcz()llvcil tllt t,c.ilizltt,ic z,iitiarlilL ri ]()20 L.: 2_i.|)00.00 z1

i;t,ttiltl, 1-1ltltlllit, r,cltiiztltt lti ]'tl]sl,i l(onlitct l)t)llli)u\ S1loIe cz,rr., j 7;uzacl L)lil,ęgori r, \\,

l't,zt,I t,t., s] LL,

\\'tti],Li 2(.)it) tlrglLll ltillliillislt,ltc.]i 1ltlbliczrlc,] i,ciiiiz.tlrritl z,llclariic 1lLrbliczrle, teg0 si]mego
t,odzlljLl. Wvstlli,-lsc st,tltllićlrł,])fz,c7,i)i-lcz()lllcll lli,t lclrlizlrc.jc zltclatlilL rt,2()l!) r.: 20.000.00 zł
bt,ltlto. Zaclarric rc-liliz_ort lt,l IJolsl<i l(tlrllttct l)tlllrtlc\ S1loleczll.,,j 7,tllzt)cl Oliręgorv1,
rr, fJt,z,t,t ll_t ś1 tt,

2.

VlI l. Fostanotl, ienia lłol'rcorr,e

1, i{ollllLrts lll()z,L: 7,()stitc t,ltlic,tłiiz,tlitltl\ rr pl,zr 1liltllracil. o 1,ttlrr e h lll()\!,|l \\, airt. l8 a lrstir-

rłl,z cltti;t 2:l livi,ictrliir 200j l,. o dz,illlltIrlości poźr,tlitr pLrbliczrlcgc.l i cl lło1ol,ttariaeic.

l]ociatkorrl,ch itittltrlllL,,.j t tilt teIrllLt ttlLl,Lttll,tjrt illlozlilttlści Ltzysliatliir dolaclii rrciziela

się 1lcltl lllll}lclcl}l l6 0]-| 89 ]0.
(łcI /,arlaclzt,rlia l)r,t,ci,ltli,lt \1icllslticgtl Osltlcj1,1r l)cltltticr Sllrlicczrlc.j rv.Iiircls]iru"it_l

\\ pr/_c(Jnli(lcic trr bolti oleltl i Lrcizie ie rrilt clotli,.,ji Itiu, tlłit zastoso\\,al-ria tr1 b clclr1,o1arł,-

!,l)

2

i X. ł(lłtlz:ulll inl'tll,tirlłt:1,.i1111

l,gotlrlic z llt,t. 13 trst. l i l l,tlzlltll,z-ltclz,cllia I)arlatlletitLt l':itl,tlllt,lsli.iertl il{iLci1 (LTl]) ]()l6l67t)
z tlnilr -l7 litiietlliir ]01(l t,, tt slltlitiic tlcltttl1,1t tlstl[l 1tziezltlCll tl ,r_itillu.lilt l pfzr_,t\\ltt,zitt,ticltl



danych osobowyclr i w splawie swoboclnego przepływLr ta]<ich clallych oraz Lrclrylenia clyrek_
tYwY 95l46lWE (Dz. Lr, UE, L,z2016 r. Nr 119, str, I z,pożll, zrl,). clalej "RODO", informu-
ję, że:

1) Adninistratolęm Patistwa darryclr osobowyclr.jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
lle.j w .Iarosłatvi l"i, url, J, S lor,vackiego 3 4 " 37, 50() Jirr.oslaw.

Z) We rvszęlkicłr sprawach zrviązanl,clr z przetlł,arzaniem cianych osobowych orazkorzy-
stania Z plaw zu,iązanl,c|l z plz-etwarza]trienl cjanvch tlsoborvych nozna kontaktować
się z irłspektorertl cl;rlrych osobow),clr piselrlllie tla aclres sieciziby, Aclrliinistratora lub
za pośrednictwen] adt,ęsu e-t-lrail: iod@nrops.jaroslaw.pl.

3) Państwa dane osobowe pt,zetwarzane będą na podstawie alt. 6 r_rst. 1 lit. b i c RoDo
w celu ZwląZanym z przeplowadzenienl otwartego konkursu ot-ert na realizację zadań
Publicznych z zal<resLl potlloc)/ społeczrre,j (konkr-rrs .jest przeprowadzany w trybie
LlStaWY o działalrlości poży'tl<ir publiczrrego i tl r,t,olontaliacie) oraz zawarciem Llnlowy
na rłsparcic realizac_ji zadenia pr-lbliczrrego.

4) Podanie danl,ch osobou ych .jest
przeprowaclzetl ia otu,artego kollkursit
zostanie podpisarra umowa,

-5) Państwa dane będą przeclrowl'wane przęz okres niezbędrry do przeprowadzenia
PostęPowania konkr-lrsowęgo, a następnie zgoclnie z obowiązr_rjącynri przepisanri
archiwizacy jrlyrlri.

6) Odbiorcanli ljaństił,a clirltl,gh t,isobov1,1.,clr bęclą rł;,,łączrlie poclrliioty upowazlrione na
podstarł,ie prawa,

7) Dane osobowe nie będą pl'zekazywane clo palistwa trzeciego oraz organizacji
niędzynarodorvej,

B) DecYzje w za]<resie Państwa danych osobowycl. nie bęclą pocle.jmowane w sposób
zaLltonatyzowan)/.

9) Przysłrrgr-rje Palistrł,u,

a) na poclstiitlię art. 15 l{ODO plilwo cltlstęplt c1o clarlych osobowych Państwa
dotyczącr ch:

b) na Podstar.vie art. 16 RODO prawo clo sprostowania Państwa darrych
osoborvyclr;

c) rra Podstawie art. 1B RODO prawo ząclania ocl Aciministratora ograniczenia
Przętwarzarlia danych clsobowych z zastrz,eżęniem przypaclkow, o których
mowa W art. l8 Lrst. 2 RoDO:

d) prawo do rvrriesierlia sliar.gi cJo Prezesa LJrzęclu Ochrorl;, Darryclr Osobowyclr,
gdl' r-rzrla,ją PańsIu,o, ,żę przetr,viirzanie clłrnycll osobowych Pani/pana
dotyczącyclr trarusza przepisy RODO.

1 0) Nie przysłrrglrje Paristwu :

a) w zlł'iązku z art. 17 ust, 3 lit. b, d lub e RODO prawo clo usltnięcia danych
osobowl,clr:

b) PraWO clo przenoszenia darlych osobolł,\,clł. o litoryllr mowa w art. 20 RoDo;
c) tla Podstavvie ;Lrt, 2l RODO p],a\\'() spt,z,ccirt tl. wobec przetwarzarria clanyc11

osobowYclr, gdyż podstawą prawną przttwarzilnia I'aristwa danych osobowyclr
jest art. 6 ust, 1 ]it, c RoDo.

clobrorvolne" .jeclnali lliezbędne w celu
clf'ert. ocell1, of'elt i tyborLl poclr,t,liottL. zktorym


