
ZARZĄDZENIE NR 233/2021
PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA

z dnia 5 lipca 2021 r.

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji 
zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567) pn: „wsparcie organizacji pozarządowej poprzez dofinansowanie 
wkładu własnego do projektu finansowanego z funduszy zewnętrznych dotyczącego realizacji hospicjum na 

terenie miasta Przemyśla”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 
713 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 6, art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z póź.zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji 
zdrowia w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji

na dofinansowanie jego realizacji.

2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1) na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu,

3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu .

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego 
w Przemyślu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta 

Przemyśla

Bogusław Świeży
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 233/2021

Prezydenta Miasta Przemyśla

z dnia 5 lipca 2021 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 6, art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn.zm.), Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza 
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności 
leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 
295 i 567) w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021r. i zaprasza podmioty uprawnione 
w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert. 
Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację w 2021r.

 Lp.  Rodzaj zadania  Kwota dotacji 
w złotych

 1.
 wsparcie organizacji pozarządowej poprzez dofinansowanie wkładu 
własnego do projektu finansowanego z funduszy zewnętrznych 
dotyczącego realizacji hospicjum na terenie miasta Przemyśla

 60.000,00

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych

w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 
1057 z późn. zm.), w postępowaniu konkursowym może wziąć udział oferent, który jest uprawniony do złożenia 
oferty na podstawie art. 3 ww. ustawy.

2. Prezydent Miasta Przemyśla przyznaje dotację celową na realizację oferty wyłonionej

w otwartym konkursie, poprzez zawarcie umowy.

3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku 
wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania lub wycofać swoją ofertę.

4. Dofinansowanie w formie dotacji celowej winno być wkładem własnym bądź jego uzupełnieniem 
w realizowanym przez podmiot projekcie finansowanym ze środków zewnętrznych.

5. Dotacja nie będzie przyznawana na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizowanym projektem, na który 
udzielone jest wsparcie.

6. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy, zarezerwowane środki mogą być 
przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innej formie.

7. W przypadku przyznania dotacji wnioskodawca zobowiązany jest w terminie 14 dni

od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu wyników konkursu, dostarczyć 
wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcia umowy tj.:

a) oświadczenie o przyjęciu dotacji,

b) zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania stosownie do przyznanej dotacji (prawidłowo 
wypełnione i zgodne ze złożoną ofertą),

c) potwierdzenie aktualnych danych organizacji zawartych w ofercie, niezbędnych

do przygotowania umowy.

8. Nieprzedłożenie ww. dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 7 skutkuje nieotrzymaniem dotacji.

III. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021r.
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2. Wydatki dotyczące wsparcia organizacji pozarządowej poprzez dofinansowanie wkładu własnego do 
projektu finansowanego z funduszy zewnętrznych dotyczącego realizacji hospicjum na terenie miasta Przemyśla 
mają charakter majątkowy (inwestycyjny).

3. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.

4. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz 
z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

5. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać wymogi formalne 
określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm. ).

6. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać odpowiednią bazę lokalową (własną lub potwierdzoną 
umową najmu/użyczenia) umożliwiającą realizację zadania.

7. W ramach przyznanej dotacji rozliczane będą koszty zadania ponoszone od dnia zawarcia umowy – 
nie przewiduje się refundacji wydatków poniesionych przed dniem zawarcia umowy.

8. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany zamieszczać we wszystkich drukach związanych

z realizacją projektu, a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów itp., informacje 
o tym, że projekt jest dofinansowany przez Gminę Miejską Przemyśl. Informacje takie winny być również 
podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji projektu.

IV. Termin, miejsce i warunki składania ofert:

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu ul. Rynek 1, w Kancelarii Ogólnej, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2021 r. do godz. 15.30 lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres 
(o terminie złożenia ofert decyduje data wpływu do Urzędu).

1. Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

2. Oferta musi być złożona na wzorze oferty określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do 
spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów 
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 
2057).

3. Ofertę opracowaną techniką komputerową należy składać w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być 
opisana z oznaczeniem nazwy i adresu oferenta wraz z podaniem pełnej nazwy przewidzianego do realizacji 
zadania określonego w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

4. Do udziału w konkursie i oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty kompletne pod względem 
formalnoprawnym (wszystkie pola wymaganego formularza muszą być wypełnione prawidłowo, skreślone 
niepotrzebne sformułowania oznaczone gwiazdką, wyczerpująco podane wszystkie informacje).

5. Oferta zawierająca braki formalnoprawne zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie merytorycznej.

6. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem i KRS lub innym właściwym 
rejestrem i opatrzona pieczęcią imienną.

7. Wszystkie kopie dokumentów załączonych do oferty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem 
i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu

i składania oświadczeń woli w jego imieniu (zgodnie ze statutem i KRS lub innym właściwym rejestrem).

8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty również wtedy, gdy na określone zadanie wpłynie tylko jedna oferta.

9. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu 
przy ul. Ratuszowej 1, tel. 16 675-20-41.

V. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1. Konkurs rozstrzyga Prezydent Miasta Przemyśla, który dokonuje wyboru oferty najlepiej służącej realizacji 
zadania.

2. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się tytułu odwoławczego.
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3. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje komisja konkursowa powołana odrębnym 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Przemyśla.

4. Ogłoszenie zawierające ostateczne rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone

na tablicy ogłoszeń, BIP i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ( www.przemysl.pl) w terminie 
do 15 dni od dnia otwarcia ofert, nie później niż 30 dni

od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

5. W postępowaniu konkursowym weźmie udział oferent, który spełnia następujące wymogi formalne:

a) jest uprawniony do jej złożenia na podstawie art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

b) nie zalega z opłatami z tytułu zobowiązań podatkowych i opłatą składek ZUS.

c) złoży kompletną ofertę pod względem formalnoprawnym.

d) cele statutowe podmiotu są zbieżne z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert na 2021r.

e) posiada pozytywną ocenę dotychczasowych działań podejmowanych wspólnie

z Samorządem Gminy Miejskiej Przemyśl, w tym prawidłowo rozliczał się

z otrzymanych środków finansowych.

VI. Kryteria i warunki sporządzenia oferty.

1. Koszty kwalifikowalne:

Dofinansowanie wydatków majątkowych w wysokości nie większej niż 50% wartości całkowitych kosztów 
realizacji zadania.

2. Koszty niekwalifikowalne.

Do kosztów, które nie mogą być finansowane, należą koszty nie odnoszące się jednoznacznie

do realizacji zadania, w tym m. in.:

1) podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o ustawę

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021r., poz. 685, z późn. zm.),

2) zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej,

3) amortyzacja,

4) leasing,

5) rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań,

6) odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,

7) koszty kar i grzywien,

8) koszty procesów sądowych,

9) nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania,

10) koszty obsługi konta bankowego,

11) podatki i opłaty,

12) koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu.

3. Wsparcie organizacji pozarządowej poprzez dofinansowanie wkładu własnego do projektu finansowanego 
z funduszy zewnętrznych dotyczącego realizacji hospicjum na terenie miasta Przemyśla dotyczy inwestycji 
(zakupów majątkowych, robót budowlanych) spełniających minimalne wymagania w zakresie dostępności 
architektonicznej obiektu objętego dofinansowaniem.

4. Realizowany projekt dotyczyć winien realizacji hospicjum na terenie miasta Przemyśla.

VII. Do oferty należy ponadto dołączyć:
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1. Ostatni aktualny wyciąg z KRS lub innego rejestru bądź ewidencji zgodnych z aktualnym stanem 
faktycznym i prawnym podmiotu składającego ofertę.

2. Kopię aktualnego statutu organizacji lub równoważnego dokumentu.

3. Kopię wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

4. Kopię dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości lub inny tytuł do dysponowania 
nieruchomością, w której dokonane będą nakłady majątkowe w ramach dofinansowania.

5. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2020 (w przypadku podmiotów działających krócej –

za okres działalności).

6. Sprawozdanie finansowe za rok 2020 (w przypadku podmiotów działających krócej – informacji finansowej 
za okres działalności).

7. Oświadczenie o nieubieganiu się o środki finansowe z innych źródeł gminnych na ten sam cel.

VIII. Zrealizowane zadania publiczne i dotacje przekazane na ich realizację w roku 2020:

 Kwota dotacji w złotych Lp.  Tytuł zadania
 2020r.

 1.  wsparcie organizacji pozarządowej poprzez 
dofinansowanie wkładu własnego do projektu 
finansowanego z funduszy zewnętrznych dotyczącego 
realizacji hospicjum na terenie miasta Przemyśla

 0,00 zł

 

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta 

Przemyśla

Bogusław Świeży
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