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Łęczna, dnia 25.02.2021r.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PILCZY
ZASTĘPCZnJ W 202l ROKU
Na podstawie alt. l90 ustawy z clnia 9 częrwca 201lr o wspieraniu rodziny
i systemie pteczy zastępczej (Dz. U, z 2020r., poz. 82I z póżn. zm), al:'. 5
ust. 2 pkt 1, ust. 4 pkt 2, art. 1l ust. l pl(t 1, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020t.,

poz. 1,057) oraz § l rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku
Publicznego z dnia 24 października 20l8r. w sprawie wzorów ofęfi i ramowych
wzorów umów doIyczących realizaclt zadań publicznych oraz wzorów spmwozdań
z wykonania tych zadań (Dz, U. z 20l8r., poz, Z}57),Powiatowe Centfum Pomocy
Rodzinie w Łęcznej ogłasza otwafiy konkufs oiert na wsparcie realizacji zadania
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

§

l. NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO:

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla dzięci
z telenu Powiatu Łęczyńskiego.

§ 2.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT:

l. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozatządowe, o których mowa
w afi. 3 ust. 2 ustawy o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie
oraz podmioty wymienione w alt, 3 ust. 3 Ww ustawy prowadzące
działalnośćw zakl,esie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub

polnocy społeczne.j,
2. Podmioty, o których nowa w ust. 1 mogą składać także ofeftę wspólną.
Podmioty składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidamą za
zobowiązania, o których mowa w aft. 16 ust. 1 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3. wysoKośc śnoorów punllczNycn
PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA;
1.

Wysokośćdotacji na wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia
placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla dzieci z terenu

Powiatu Łęczyńskiego

w 202lr. wynosi

siedemdziesiqt tysięcJ, złooc h 00/1 00).
2. Dotacja zostanie przekazana w jednej transzy.

70

000,00

zł (slownie:

§ 4. SPosÓB SPORZĄDZENIA OFERTY,
ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

w realizacji zadania
publicznego następuje w trybie otwatego konkursu ofefi.
2. Oferla winna zawierać w szczególności:
1) syntetyczny opis zadania, obejmujący miejsce realizacji zadania,
grupę docelową, sposób rozwiązywania jej problemów i zaspokajania
potrzeb, komplementarność z innymi podejmowanymi działaniami,
2) infomację o teminie i miejscu realizacji zadania,
3) plan i harmono grarn dziŃń,
4) opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego,
5) informacje o wcześniejszej działalnościoferenta, w szczególności
w zakesie, którego dotyczy zadanie publiczne,
ó) zasoby kadrowe, lzeczowe
finansowe oferenta, które będą
wykorzystane do realizacji zadania,
7) kalkulację przewidywanych kosztów realtzaclt zad,ania,
8) zestawienie kosztów realizacji zadania,
9) żródla finansowania kosztów realizacji zadania, w tym informacje
o wysokościśrodków finansowych własnych albo pozyskanych
z innych źródeł na realizację danego zadania,
deklarację o zamj,arze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania
zadania publicznego;
3. W ofercie należy szczegtlłowo opisać program reali'zacji zadania (ilość
godzin pracy kadry grupę docelową, rodzaj planowanych działań, tematy,
metody pracy). Dopuszcza się możliwośćdołączenia szczegółowego opisu
programu zajęć w formie załączntka do oferty lub zamieszczenia go
bezpośrednio w ofercie.
4. Wniesienie wkładu własnego finansowego oraz uzupełnienie dodatkowych
informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego (Dział Itl
punkt ó ofefty) jęst obowiązkowe.
5. W ofercie (Dział IY pkt 2) należy określićoddzielnie wartośćwkładu
osobowego iwartośćwkładu rzeczowego- jeślidotyczy,
6. W ofercie należy wskazać nr rachunku baŃowego do przelewu ptzyznane.j
dotacji (DZiał ]] pkt 1 ofefty).
1. Wybór podmiotu, któremu udzięlone jest wsparcie

i

10)

2

,7.

Ponadto ofefia wspólna wskazuje:

1)jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego

będą

wykonywać poszczególne podmioty,

2) sposób reprezentacji podmiotów wobec organu administracji
publicznej;
8. Organlzacja winna przedstawić oferlę zgodnie z zasadami uczciwej
konkurencji, gwalantując wykonanie zadania w sposób efektywny,
oszczędny i terminowy.
na druku
9. Podmiot ubiegaiacy się o dotacje winien złoż
przewodni
komitętu d
zęnia
stanowiacvm zŃacznik do to
publiczneso
W splawlę
ia 24 r,aździemt
wzorow umow
wzorów ofefi i ramo
wozdart z
oIaZ Wzofo
z 2018r.. poz. 2057).
lO.Druk wzoru ofęfi należy czytelnie i kompletnie wypełnić poprzez
dokonanie wpisów, odpowiednich wykreśleń i przekreśleń.

11.Wszystkie pozycje fonnularza ofeńy muszą zostać wypełnione,
W przypadku, gdy dana pozycla oferty nie odnosi się do oferenta lub
zadania, należy wpisać ,,nie dotyczy" lub przekreślićpole.

Ił.Sporządzając ofęftę oferęnt winien uwzględnić przepisy dotyczące zasad
funkcjonowania placówki wspalcia dziennego prowadzonej w fotnie
opiekuńczej, w fomie specjalistycznej lub 1bnnach połączonych" w tyrrr
w szczególności: jej zadafi, organizacji działania placówki, standardów
opieki i wychow anta oraz wymagań w stosunku do wszystkich osób
realizujących lub obsługujących zadanię, w tym wolontariuszy.
13.Planowany harmonogram realizacji zadania powinien uwzględnić co
najmniej cztery godzlny dziŃania placówki w dni robocze (z możliwością
wyłą...nia Wi"tt i"go Piątku, Wigilii Świąt Bożego Narodzenia
i Sylwestra), a ponadto może uwzględnić plzelwę w działalności,w okręsie
wakacji letnich maksymalnie 3l dni kalendarzowych, przeznaczoną na

wykorzystanie urlopów wypoczynkowych przez osoby zatrudnione

w placówce.
14.Wraz z ofertą podmiot winien złożyó następujące załączniki:

I

kopię aktualnego odpisu z Klajowego Rejestru Sądowego. innego
ręjestru lub ewidencji stanowiących o podstawie prawnej działania
podmiotu. Jeżeli to nie wynika z w/w dokumentów dodatkowo
upoważnienie do reprezentowania podmiotu zgłaszającego ofęfię
(np. dekret mianujący proboszcza),

2/ dokument (lub jego kopię) potwierdzający upoważnienie do działania
w imieniu oferenta(ów) w przypadku wyboru innej reprezentacji
po<lmiotów składających olerlę wspólną niż wynikający z Krajowego
Rejestru Sądowego lub innego właściwegorejestru,

J) pełnomocnictwo (lub jego kopię), jeżeli osoba uprawniona do
reprezentacji oferenta działa poprzez pełnomocnika,

4) w przypadku braku w opisie z Krajowego Rejestru Sądowego, w odpisie

z

innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej
działalnościkopię aktualnego statutu oferenta lub innego
równoważnego dokumentu (eśliprzepisy dotyczące oferenta nie

nakładają obowiązku posiadania statutu),
5) kopię zezwolenia Wójta,/Burmistrza na prowadzenie placówki wsparcia
dziennego lub kopię stwierdzęnia, że placówka wsparcia dziennego
zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu,
6) kopię decyzji właściwegokomendanta Państwowej Strźy Pożamej
kopię decyzji właściwegopaństwowego inspektora sanitarnego

i

wydanych na podstawie rozporząd,zenia Ministra Pr.acy i Polityki
Społecznej z dnla 13 paźdzlemika 2015I. w sprawie wymagań
lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać loka1, w którym ma być
prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz. U. z 2015r., poz, 1630),
w przypadku gdy podmiot nie d,ołącza dokumentów, o których mowa

pkt 5,
2 kopię statutu i regulaminu organizacyjnego placówki lub plojekty statutu
i regulaminu organizacyjnego placówki dotyczy oferentó4 któr.zy nie
posiadają zezwolenia na prowadzenie zgłaszanej placówki,
8) imienny wykaz kadry rea]izującej zadanie wraz z kopiami dokumentów
W

potwierdzających kwalifikacje
w placówce wsparcia dziennego,

tych osób wymagane do

pr.acy

że osoby realizujące oraz
obsługujące zadanie spełniają odpowiednio wymogi, o których nowa
w art. 25 - 27 ustary z dnia 9 czerwca 20l1r. o wspieraniu i systemie
pieczy zastępczęj,
kopię dokumentu potwierdzającego prawo do lokalu, w którym będzie

9) oświadczenie zawierające zapewnienię,

1/

realizowane zadanie (np. umowa najmu, umowa użyczenia, akt
notarialny, wypis z księgi wieczystej) - nie dotyczy ofelentów
posiadających zezwolenie, o którym mowa w pkt 5, z zastfteżęnięfi1

pkt ll,
./-| ofel,enci posiadający zezwolenie lub stwierdzenie, o któI.ym mowa
w pkt 5 zobowiązani są do złożeniadokumentu wymienionego w pkt 10,
jeżeli nastąpiła zmiana stanu faktycznego lub prawnego stanowiącęgo
podstawę do wydania tego zezwolenia lub stwierdzenia;
15. Zaleca. się uzupełnienie spisu załączników wymienionych w fonnularzu
wzoru oferty poplzęz wymienienie wszystkich dołączonych dokumentów.
16.W przypadku składania przez jednego oferenta kilku ofert należy do każdej
oferty dołączyć komplet załączników.
l7,Wszystkie kosńy związane z przygotowaniern i złożeniem ofeńy ponosi
podmiot składający ofeńę.

18.0ferta oraz zŃączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do
replezentowania podrniotu. W przypadku składania załączników w folmie

kserokopii, każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność
z oryginałeln z datą i podpisem.
19. Podpisując ofeńę podmiot poświadcza, że ofeńa oraz wszystkie
dokumenty złożonęz ofeńą są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym.

2}.Złożenie poprawnej

i

komplętnej oferty

nie jest

równoznaczne

z ptzyznani,em dotacj i we wnioskowanej wysokości :
1) dotację na wsparcie realizacli zadania publicznego otrzymują podmioty,
których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowyrr,
2) kwota przyznanej dotacj i może być niższa od wnioskowanej w ofercie;
21. Wszystkie strony ofelty powinny być ponumelowane, spięte (zszyte)
w sposób trwały, zapobiegający dekompletacj i zawarlości oferty.
22. Z wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert podmiotem zostanie
zawa a umowa na realizację zadania,
23.W przypadku ofeny wspólnej ręalizatorów:
l) ofena wspólna wskazuje, jakie działania w ramach realizaili zadan|a

publicznego będą wykonywać poszczególni rcalizatoruy - należy
wskazać prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów, w tym
zakręs ich świadczeń składających się na realizowane zadanie,

2) wskazuje

się

sposób reprezentacji realizatorów wobec

organu

administracji publicznej,
3) do oferty należy dołączyć porozunienia zawarte między realizatorami,
określającezakres ich świadczeń składających się na realizację zadania
publicznego,
4) fęa|izatorzy skła<lając ofetę wspólną ponoszą odpowiedzialność
solidarną;
24. Jeżeti dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu

z

realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu

kosztowi okreś|onemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową
wtedy, gdy nie nastąpilo zwiększenie tego wydatku o więcej niż 15 7o
otrzymanej dotacji.

§ 5.

l.

TERMIN

I

WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

Termin realizaĄi zadania
20żlr.

-

od dnia podDisania umowv do 15 grudnia

2 . Warunki realizacjt zadaria:

l)prowadzenie placówki wsparcia dziennego

z

i

opieka nad dziećmi

rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych,

zagrożonych

uzależnieniem, niewydolnych wychowawczo,

,

2)

wyrównywanie stańu życiowego poplżez twolzenie warunków do
pokonywania trudności szkolnych, nauki własnej i pomocy w nauce,

3)

tworzenie warunków do realizacji i rozwoju własnych zainteresowań
i uzdolnień,

4)pomoc

i

w

kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych
osobistych przy pomocy programów psychokorekcyjnych

i psychoprofi laktycznych,
5)

organizacja czasu wolnego,

6) pomoc socjalna.
7)

3.

doĄrł ianie.

wspiemnie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji, stała
współpraca z rodzicami dziecka;

Zasady funkcjonowania placówki wsparcia dziennego określająprzepisy
ań. l8 - 28 ustawy z dnia 9 czętwca 20IIr. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej .

§ 6.

TERMIN, MIEJSCE I SPosÓB SKŁADANIA OFERT:

l. Ofetę konkursową na realizaąę wymienionego w ogłoszeniu zadania
należy złożryćw nieprzekraczalnym tenninie do dnia 19.03.2021r. do
godz. 09.00 osobiście Jub za pośrednictwem poczty bądź kuriera
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Staszica 9,
21,-010 Łęczna, w sekretariacie (na l piętrze) od poniedziałku do piątku
, ^00 -l5*
.
w godzinach
7'"' -00 - o prryjęciu ofer§ decyduje data wplywu

(nie decyduje data stempla pocztowego).
2. Oferly należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, opatrzonej
stemplęm podmiotu
dopiskiern: ,,Prowadzenie placówki wsparcia
dziennego
zasięgu ponadgminnym dla dzieci
terenu Powiatu
Łęczyńskiego - konkurs ofet 202lr.".
3. Podmiot może złożyćofeftę na prowadzenie więcej niż jednej placówki
wsparcia dziennego.
4, Ofeńy złożone po upływie terminu wskazanego w ust. 1 będą odrzucone.

o

§ 7.

z

z

ZAPROSZENIE DO PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ:

1. Na podst. an, ]5 ust. 2d ustawy

z

o działalności
wolontariacie, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Łęcznej zaprasza osoby reprezentujące organizację
pozatząd,owe lub inne podmioty wymienione w aft. 3 ust. 3 w/w ustawy do
uczestnictwa w komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert
złożonychw niniejszym konkursie. Pisenne zgłoszenia podpisane przez
osoby uprawnione do reprezentowania organizacji przyjmowanę są
w siedzibie PCPR w Łęcznej, pok nr 2 (I piętro) do dnia l0.03.202tr. do
pożytku publicznego

godz. 15.00.

io

r]nia 24 kwietnia 2003r

2. Z udzlńl w pracach komisji dotyczących oceny złożonych ofefi wyłączone
będą osoby replezentujące podmioty biorące udział w konkursie oraz osoby
podlegające wyłączeniu na podst. przepisów ustawy z dnia 14 czerwca
l960 r. - Kodeks postępowania adlr-rinistracyjnego (Dz. U, z 2020r., poz,256
z póżn. zm.) dotyczących wyłączenia pracownika.

§ 8.

TERMIN, TRYB I KRYTERIA STosowANE
PRZY WYBORZE OFERTY

1, Otwarcię i rozpatfzenię ofefi nastąpi w dniu 19.03.2021r. o godz. 10.00
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Staszica 9,21-010
Łęczna- pok nr, 2 (l piętro).
2. W celu opiniowania złożonychofefi, zostanie powołana komisja
konkursowa.

OfeIty zostaną ocenione

w

dwóch etapach: ocena formalna

melytofyczna przez komisje konkursową.
4. Otwarcie olen i ich ocena lormalna sąjawnc.
5.

Krytcria oceny formalnej: z plzyczyn formalnych nie

i

ocena

zostaną

zakwalifikowane do oceny merytolycznej ofeńy:
1) złożone pfzez nieuprawnionego oferenta,
2) ńożone na niewłaściwyrr-r druku oferty,
3) które nie zostały wypełnione czlelnie i kompletnie,
4) nie złożone w terminie i w miejscu wskazanym w ogłoszeniu,
5) złożone na zadanie, którego realizacja nie jest zgodna z celamt
statutowymi oferenta,
ó) któlych telmin realizacji oferowanego zadania nie mieścisię w ramach
czasowych określonych u ogIoszeniu.
7) które nie zostały podpisane przez upoważnione osoby,
8) które nie zawierają wymaganych w ogłoszeniu załączników,
9) złożoneprzez oferenta/oferentów zalegającego (-jących) z opłacaniem
należnościz tytułu zobowiązń podatkowych,
I0) złożoneprzez oferenta/ofęrentów zalegającego (-jących) z opłacaniem
należnościz tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
11
zawierają inny błąd formalny wskazany przez cńonków komisji;
6. Kryteria oceny merytorycznej ofert:
Komisja konkursowa przyzna złożonyn ofertom punkty w poszczególnych
kategoriach w skali od 0 pkt do 5 pkt. Maksymalna ilośćpunktów możliwych do
50 pkt. Oferry ocenianie są po
uzyskania w ocenie komisji konkursowej
względem:
l ) możliwościręalizacji zadania, w tym:
a) doświadczenie oferenta w realizacji podobnych zadań (0-5 pkt),
b) kwalifikacje kadry realizującej zadanie (0-5 pkt),

)

-

2) jakośćwykonania zadania publicznego, wtym:
a) osiągalnośći realność\,r'skazanych rezultatów oraz
celu zadania (0-5 pkt),

ich adekwatności do

b) przydatnośćproponowanych działań oraz dostosowanie form i metod do
potrzeb adresatów, spójnośćdziałań (0-5 pkt),
c) plan i hatmonogram działań, jęgo spójność i lealność(0-5 pkt),
d) sposób i narzędzia monitorowania osiągnięcia rezultatów (0-5 pkt);
3) kalkulacja kosztów:
a) zgodnośćbldżetu z planowanymi dzi,ałaniami, zasadnośći rea]ność
kosztów (0-5 pkt),
b) udział śl,odków finansowych lub środków pochodzących z innych fuódeł
(0-5 pkt),
c) udział wkładu niefinansowego (0-5 pkt);
4) Analiza ocena realizacji zleconych zadań publtcznych w przypadku
wnioskodawców, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania
publicznę, biorąc pod uwagę rzetelnośći terminowość olaz lzetelność
rozliczenia środków (0-5 pkt).
7. Komisja noże wezwać oferęnta do uzupełnienia braków lormalnych lub
błędów w ofercie i/lub w załącznikach do oferty.
8. Wyniki otwafiego konkulsu ofeft podane zostaną do wiadomości publicznej
poptzez zamieszczenie,,
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Łęcznej www.bip.pcprleczna.pl

i

2) w

siedzibie Powiatowego Centlum Pomocy Rodzinie

w

Łęczlej

w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, tj, na tablicy ogłoszeń,
3) na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej
www.pcprleczna.pl

9.

W

przypadku przyznania dofinansowania

w

kwocię niższej nlż

wnioskowana, podmiot zostanie poinformowany w ogłoszeniu o wybolze
ofert o kwocie przyznanej dotacji oraz będzie zol:,owiązany do złożenia
przed zawarciem umowy zaktualizowanego kosźorysu rcallzaq| zadarua
olaz zaktua|izowanego harmonogramu i opisu działań, w tym w przypadku
zmiany terminu i zakresu realizowanego zadania.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PRZEZ
ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ROKU
OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT
I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO
SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANYCH Z NIMI KOSZTAMI, ZE
SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYSOKOŚCI DOTACJI:
§ 9,

Kwota
dotacji
prżyżrlaoa,

lp

K

,o(a

Nr umolvy ijej

dor,'cji

zgodnie
zgodDie

l

Pamfia p.w. śwBarbary w Łęcznej,
1-0l0 Łęczna, Al, Jana Pawla 11 9'7 (Svietlica

2

op i e kuńc

zo -1|),c h ow

10 500.00

zł

10 50{l.()0

zl

ąw cza,

Pdwla II9Ą
Pamfia Rżymskokatolicka p.w. śwMarii
Magdaleny, ul, Swiętoduska 2, 21-0l0 Łęczna
(S.ń, i e l l i ca op ie kuń czo-||yc hov aw czą,
w Łęcznei, ul. Swi?loduska 2)
stowaźyszenie Nasza Swietlica PoDrocna
Dłoń, ciechanki 53, 21,0]3 Puchaczów
(Św iel ica proJi laką,czno-wychoławcza

l6,04-2o20l.

w Łęcznei, Al. Jąną

2,

3,

4.

Stoważysżenie Nasza Swietlica - PoDocna
Dłoir, Ciechanki 53, 2]-0l3 PuchaczóR
a prol IąKI|! z nl Lu,rL h 11\ tjwL, z|.l
l§v, e l
l

l

l5

57,1,00

zł

15 574,00 zł

8 6?8.00 zl

8 678,00 zI

2]-0l] Puchaczów

Dłoń, ciechanki 53,
(sw

ie tl

ią

prof

8 678,00 z|

8 678.00

zl

(5w le lI Ic.l praIl la kryc

9 2l4,{l0

zl

9 214,00

Ll

8 678.00 zł

8 678,00

zł

l

8 678.00

zl

8 678.00 zł

l

RAZli l

04/2020

Nr

05/2020

NI 06/2020

Nr

07/2020

16.04-2o20l.

70 000 żł

§ l0.

Nr

16.04,2020l-

w Oślróvku)

1.

03ź020

l6.o4 -2020L

znn-u yc'h01l LIWL,zl)

stowarzyszenie Nasza swietlica - Pomocna
Dłoń, Cjeclranki 53, 21-0l3 Puchaczów
|,\w e l n c a p roi l u k l) t zl1 l Lwrt h o w u wc z a
h, Zawadowie)

Nl

l6-04-2020|-

l a klycz lt o -\1, c h o\|aw cza

stowarzyszenie Nasza Swi€tlica - Pomocna
Dłoń, Ciechanki 53, 2 1-0 l 3 Puchaczów

0212020

l6.04.2020l.

l

StowarzyszeDie Nasż.a Świellica Pomocna

Nr

16,04,2020l-

^

5,

Nr 0l/2020

70 000 zł

DODATKOWE INFORMACJE:

1 . Treśćotwarlego konkursu ogłoszono:

l) w Biuletynie

Inforrnacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Łęcznej www.bip.pcprleczna.pl

2)

w siedzibie

Powiatowego Cenfl-um Pomocy Rodzinie w Łęcznej
w miejscu plzezrlaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, tj. na tablicy
ogłoszeń

3) na stronie intemetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Łęcznej www.pcprleczna.pl
2. Złożenie ofeńy w ramach niniejszego otwartego konkursu ofert jest

z akcęptacją treści tego ogłoszenia,
3.Informacji w sprawie otwartego konkursu ofefi na realizacj ę zadania
publicznego z zabesu wspierania rodziny i Systemu pieczy Zastępczej
tówmoznaczne

udziela:

Komelia Baftoch- referent ds. kadrowych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej
ul. Staszica 9
2I-0|0 Łęczna
tel. 81 53 15 382 pn_pt w godz. 07.00-15.00

§ 11.

DANE OSOBOWE-KLAUZULA INFORMACYJNA:

Danę osobowe są przetwalzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Pallamentu
Europejskiego i Rady (t]E) 2016/679 zdnia27 kwietnia 2016r. w sprawie oclrrony
osób fizycznych w związku z pruetwafzanlem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepĘwu takiclr danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE
(zwanym dalej,§ODO").

Każda organizacja pozarządowa, inny upI,awniony podmiot plzystępujący do
otwartego kbŃursu ofer1 podaje dane dobrowolnie. Bez podania i udostępnienia
wymaganych danych osobowych nie będzie możIiwy ud,ział w konkursie ofer1.

Administratorem danych osobowychjest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
z siedzibą w Łęcznej przy ul. Staszica 9, e-mail: sękretaliat@p9pdę9z!Ęo!,
1)

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej wyznaczyło inspektora
ochrony danych osobowych: Pani Komęlia Bartoch, z którym można się

kontaktować

w

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod
nr tel. 8l 53 l5 382 lub poprzez adres e-mail: k.barloch@pcprleczna,pl,

3) Dane osobowe zawafte w złożonychdokumentach będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia otwaltego konkursu ofert na podstawie art. 6 ust, lit, b i c
RODO oraz zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r o działalnościpożytku
publicznego i o wolontariacie:

l

a) oceny złożonychofer1 i wyboru ofefiy najkorzystniejszej,

b) udzielenia zamówienia izawarcia umowy.

c) reaIizacji i roz]iczęnia zamówienia.
d) archiwizacji dokumentacji;
10

4) Dane osobowe będą ujawniane osobom upowżni onym ptzez administratora
danych osobowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
obowiązującego w tym zaklesię prawa. Ponadto w zakresie stanowiącym
infolmacje publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką
inlormacją lub publikowane w BIĘ
5) Dane osobowe będą przechowywanę od nomentu zakończenia splawy plzez
okes wynikający z plzepisów prawa dot. archiwizacji oraz innych przepisów,
6) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanytn
z \działem w niniejszym konkursię ofett otaz warunkiem zawarcia umowy,
w plzypadku wyboru oferty. Podanie danych jest obowiązkowe, a konsekwencją

niepodania danych osobowych będzie niemożnośćudziału w postępowaniu
olaz zawarcia umowy,

7) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym plzęz
plofilowanie), stosownię do aft. 22 RODO,
8) Uprawnienia:
a) na podstawie art.

l5 RODO prawo dostępu do danych osobowych,

b) na podstawie alt,

l6 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,

c) na podstawie afi. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
ptzetwatzania danych osobowych, z zastxzeżenlem przypadków, o których mowa
W

ań. 18 ust. 2

RoDo,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy ptzetwatzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

załaczniki do oglószenia

o

otwarĘm konkursie:

1. Wzór ofeńy - załącznik nr l
2, Wzór, sprawozdania załącznik nr 2
3. Ramowy wzór umowy - zŃącznik nr

zątw ierdzam

3

:

25.02.202Ir,

ll

