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Rada Jednostki Pomocniczej nr 9 Katowice Osiedle Tysiąclecia 

zaprasza do udziału w konsultacjach poprzez przedstawienie propozycji do rezerwy celowej RJP 

na realizację zadań na terenie osiedla Tysiąclecie i na rzecz jego Mieszkańców  

Rodzaj zadania 

Realizacja zadań na terenie osiedla Tysiąclecie i na rzecz jego Mieszkańców 

Cel zadania 

W ramach konsultacji mogą zostać przedstawione zadania (zwane dalej ofertą) realizowane na terenie osiedla Tysiąclecie i na 
rzecz jego Mieszkańców mające na celu w szczególności:  

• organizowanie zajęć w formie wykładów, prelekcji, warsztatów, spotkań itp.; 

• działania na rzecz osób z dysfunkcjami; 

• organizowanie festynów i innych imprez; 

• prowadzenie działań kulturalnych; 

• inicjatywy infrastrukturalne w przestrzeni osiedlowej; 

Dopuszczalne jest złożenie oferty na realizację innych działań, nie opisanych powyżej, o ile prowadzone one będą na terenie 
osiedla Tysiąclecie i na rzecz jego Mieszkańców. 

Podmioty uprawnione 

Podmioty uprawnione są zgodne z podmiotami uprawnionymi określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.) - organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz 
podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli: 

• ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie działań objętych konsultacjami, 

• posiadają doświadczenie, niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konsultacjami, 

• nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenie społeczne oraz z 
płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice. 

Do złożenia propozycji dopuszcza się także jednostki edukacyjne i kulturalne. 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 

Rada Jednostki Pomocniczej nr 9 Katowice Osiedle Tysiąclecia planuje przeznaczyć na wsparcie działań kwotę 1000,00 zł. 

Kwota zostanie uwzględniona w rezerwie celowej Rady Jednostki Pomocniczej nr 9 Katowice Osiedle Tysiąclecia, a zadanie 
zostanie zarekomendowane Urzędowi Miasta Katowice do realizacji i finansowania. Dlatego złożona propozycja nie może być 
dodatkowo dofinansowana z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów. 

Termin realizacji zadania 

1. Zadanie powinno zostać zrealizowane nie później, niż 30 listopada 2020 r. 
2. Osoby zatrudnione lub wolontariusze biorące udział w ramach realizacji zadania powinny posiadać odpowiednie 

kwalifikacje i doświadczenie dostosowane do wykonywanych usług. 
 

Koszty kwalifikowane 
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Oferta powinna zawierać wyłącznie koszty kwalifikowane, bezpośrednio związane z realizacją zadania: 

• koszty zatrudnienia trenerów, wykładowców, ekspertów, specjalistów realizujących zadanie jedynie w części 

odpowiadającej zaangażowaniu danej osoby w realizację zadania (umowy zlecenia, umowy o dzieło); 

• zakup usług niezbędnych do wykonania zadania; 

• zakup materiałów i elementów lub sprzętu niezbędnego do wykonania zadania; 

• wynajem elementów technicznych niezbędnych do wykonania zadania (np. sala, oświetlenie, nagłośnienie itd.); 

• catering związany z realizacja zadania; 

• koszty promocji przedsięwzięcia. 

Termin i sposób składania ofert: 

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do konsultacji mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konsultacji 

• na stronie internetowej Rady Jednostki Pomocniczej nr 9 Katowice Osiedle Tysiąclecia tysiaclecie.katowice.eu 
w zakładce: Działania / Współpraca; 

• w siedzibie Rady Jednostki Pomocniczej nr 9 Katowice Osiedle Tysiąclecia, adres: ul. Piastów 8, 40-868 Katowice 
(I piętro) w czasie dyżurów (wtorki w godz. 17:00 – 18:00). 

Oferty należy składać elektronicznie na adres tysiaclecie@katowice.eu bądź papierowo w siedzibie RJP do 18 lutego 2020 roku, 
do godz. 17:15 (decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po terminie pozostaną bez rozpatrzenia). 

Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione statutowo do reprezentacji podmiotu bądź upoważnione w tym celu (w 
przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów). W przypadku podpisania oferty przez osoby 
inne niż wymienione w rejestrze/ewidencji, do oferty należy dołączyć imienne upoważnienie podpisane przez osoby uprawnione 
(tj. wymienione w rejestrze/odpisie). 

Tryb i kryteria oceny ofert 

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest sporządzenie oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia.  

Na etapie składania oferty, w przypadku podpisania oferty przez osoby inne niż wymienione w rejestrze/ewidencji, wymaganym 
załącznikiem jest jedynie imienne upoważnienie podpisane przez osoby uprawnione (tj. wymienione w rejestrze/odpisie). 

Dodatkowe załączniki na etapie składania oferty nie są wymagane. Dla wybranych ofert konieczne będzie dostarczenie: 

1. 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 (-ów); 

2. w przypadku wskazania Partnera biorącego udział w realizacji zadania: umowę partnerską, list intencyjny lub 
oświadczenie Partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie; 

3. w przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą miedzy podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na 
realizację zadania; 

4. innych dokumentów, których złożenie może być konieczne ze względu na zakres oferty. 

Dołączone do oferty załączniki, mogą być przedstawione w formie kserokopii opatrzonej na każdej stronie klauzulą „za zgodność 
z oryginałem” i 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). 

Kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert: 

Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę: 

1. możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę; 
2. kalkulacja kosztów, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; 
3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie 

realizować zadanie; 
4. planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków; 
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5. analiza wniosku pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi. 

Tryb wyboru 

1. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialna jest Rada Jednostki Pomocniczej nr 9 Katowice Osiedle Tysiąclecia. 
2. Decyzję o uwzględnieniu oferty w rezerwie celowej Rady Jednostki Pomocniczej nr 9 Katowice Osiedle Tysiąclecia 

podejmuje Rada Jednostki Pomocniczej nr 9 Katowice Osiedle Tysiąclecia, która zarekomenduje Urzędowi Miasta 
Katowice ofertę do realizacji i finansowania. 

3. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie. 
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem rekomendacji bądź zarekomendowaniem proponowanej kwoty. 
5. Wyniki konsultacji zamieszcza się na stronie tysiaclecie.katowice.eu oraz udostępnia w siedzibie RJP niezwłocznie po 

wyborze ofert. 

Informacje dodatkowe 

Rada Jednostki Pomocniczej nr 9 Katowice Osiedle Tysiąclecia zastrzega sobie prawo do: 

1. zmiany wysokości kwoty podlegającej konsultacjom; 
2. odwołania konsultacji; 
3. przesunięcia terminu składania ofert; 
4. zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia konsultacji. 

 

 

 

 

 


