KOMUNIKAT NR 2
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na powierzenie w 2019 roku zadania publicznego – organizacja letniego wypoczynku
dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu
województwa świętokrzyskiego

§1
O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) z terenu województwa świętokrzyskiego,
zwane również jednostkami, posiadające odpowiednie doświadczenie, dające gwarancję
pomyślnej realizacji zadania publicznego.
§2
Zleceniu zadania publicznego podlegać będzie organizacja wypoczynku letniego dla dzieci
z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach, z terenu województwa
świętokrzyskiego - uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Naboru dokona
Kuratorium Oświaty w Kielcach na podstawie danych otrzymanych z jednostek samorządu
terytorialnego województwa świętokrzyskiego.
§3
Przy organizacji wypoczynku letniego dla dzieci należy zastosować poniższe wytyczne:
 czas trwania turnusów - 12 dni,
 w ramach przyjętej stawki należy sfinansować koszty pobytu dziecka
na kolonii, w tym między innymi:
- wyżywienie obejmujące 4 posiłki dziennie, tj. śniadanie, obiad składający
się z dwóch dań, podwieczorek i kolację; do oferty organizator winien
dołączyć jadłospis;
- każdy turnus rozpoczyna się obiadem w pierwszym dniu pobytu i kończy
obiadem w ostatnim dniu pobytu;
- organizator zobowiązany jest zapewnić uczestnikom wypoczynku suchy
prowiant oraz napoje na drogę powrotną jak również w trakcie
przebywania na wycieczkach całodniowych;
- dowóz uczestników, zakwaterowanie, wynagrodzenie personelu
pedagogicznego oraz obsługowego, koszty realizacji programu kulturalno
– oświatowego, sportowo - rekreacyjnego, turystyczno - krajoznawczego,
edukacyjnego, koszty ubezpieczenia,
 organizator winien w ramach realizacji powierzonego zadania zorganizować
minimum dwie wycieczki autokarowe dla uczestników każdego turnusu,
połączone ze zwiedzaniem atrakcji turystycznych regionu z zapewnieniem
bezpłatnego wstępu do zwiedzanych w czasie wycieczek obiektów,
 organizator zobowiązany jest do zorganizowania minimum dwa razy w każdym
turnusie ogniska lub innej formy integracji grupowej,
 do oferty organizator zobowiązany jest dołączyć harmonogram zajęć uczestników
kolonii dla każdego turnusu, uwzględniając powyższe zapisy,
 organizator winien jest zapewnić uczestnikom wypoczynku fachową opiekę
medyczną, podstawowe leki, materiały opatrunkowe, izolatki na czas choroby –
oddzielne dla dziewcząt i chłopców,







zakwaterowanie powinno mieć miejsce w ośrodku wypoczynkowym znajdującym
się na ogrodzonym i oświetlonym terenie w budynku murowanym w pokojach
maksymalnie 6-osobowych z pojedynczymi łóżkami z pełnym węzłem sanitarnym
wewnątrz budynku lub domkach campingowych w pokojach maksymalnie
6- osobowych z pojedynczymi łóżkami (nie piętrowymi) z pełnym węzłem
sanitarnym wewnątrz domku,
organizator winien dysponować świetlicą, kuchnią i stołówką oraz boiskiem
sportowym,
uczestnicy nie ponoszą żadnej odpłatności z tytułu pobytu na koloniach i obozach,
w przypadku udziału w koloniach i obozach dzieci z terenów wiejskich,
pochodzących z rodzin o niskich dochodach, które wymagają wyposażenia
w niezbędne do funkcjonowania na koloniach artykuły np. obuwie, bielizna lub
przedmioty do higieny osobistej organizator placówki wypoczynku ma obowiązek
zapewnić pomoc w tym względzie. Organizator może przeznaczyć na wyżej
wymienione artykuły kwotę do 100 zł.

§4
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie składają ofertę na
druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
§5
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r.
poz. 450 ze zm.) ubiegające się o przyznanie dotacji powinny spełniać następujące warunki:
- złożyć na obowiązującym formularzu (załącznik nr 1) ofertę,
- posiadać status prawny umożliwiający zlecenie zadania określony w ofercie,
- posiadać warunki do realizacji zadania publicznego, na które ogłoszono konkurs,
- przedstawić analizę wykonania zadań zleconych w okresie poprzednim pod kątem
rzetelności i terminowości rozliczenia,
- przedstawić informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych,
wskazujących na możliwość realizacji zadania,
- posiadać zapis w statucie o organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
§6
Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty
potwierdzające status prawny jednostki i umocowanie osób ją reprezentujących,
- statut,
- program wypoczynku,
- informację o opiece medycznej podczas turnusów,
- informację dotyczącą standardu budynku lub domków campingowych, w których będą
zorganizowane kolonie (lokalizacja obiektu, warunki zakwaterowania - ilość osób
w pokoju, ich wyposażenie, warunki sanitarne, informacja o umiejscowieniu
sanitariatów i ich standardzie, informacja o stołówce i liczbie miejsc, świetlica i jej
wyposażenie).
Do informacji proszę załączyć kilka (3-4) kolorowych zdjęć obrazujących przedstawione
warunki (łazienka, pokój, świetlica).
Wyżej wymienione dokumenty należy przedstawić w formie oryginału bądź kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osobę (lub osoby)
uprawnione do reprezentacji podmiotu.

§7
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć w zaklejonej kopercie pocztą
lub osobiście na adres Kuratorium Oświaty w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516
Kielce, w terminie do dnia 06.05.2019 r. do godziny 08:00, pokój nr 231 budynek C1
(sekretariat) z dopiskiem „Organizacja wypoczynku letniego w 2019 roku dla dzieci
z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach; nie otwierać przed
06.05.2019 r. godz. 08:00”
§8
Po wykonaniu zadania jednostka zobowiązana jest do przedstawienia w określonym
w umowie terminie sprawozdania merytorycznego i finansowego.
§9
W przypadku niewykorzystania przyznanych środków finansowych, rezygnacji, niepełnej
realizacji zadania lub niewłaściwego wydatkowania dotacji, jednostki zobowiązane
są do niezwłocznego zwrócenia pozostałej lub całej kwoty na wskazany rachunek bankowy.
§ 10
Wnioskodawca może złożyć tylko jedną ofertę.
§ 11
Na realizację powyższego zadania przewidziana jest kwota 408 000 zł.
§ 12
Termin realizacji zadania ustala się na dzień od 22 czerwca do 1 września 2019 roku.
§ 13
W 2018 roku na realizację zadania – wypoczynek dla dzieci pochodzących z terenów
wiejskich, z rodzin o niskich dochodach przeznaczono kwotę 408 000 zł ( w tym: 88 755 zł
dla organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
§ 14
Świętokrzyski Kurator Oświaty powołuje komisję do rozpatrywania ofert na zorganizowanie
wypoczynku letniego dla dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich
dochodach z terenu województwa świętokrzyskiego.
§ 15
Wybór ofert odbywać się będzie w oparciu o następujące kryteria:
- ocena atrakcyjności miejsca pobytu dzieci (max. 20 pkt)
- ocena standardu obiektu (max. 20 pkt)
- ocena realizacji zadania w okresach poprzednich (rzetelność, terminowość, jakość)
dokonana w oparciu o wyniki kontroli i ocenę materiałów z rozliczenia kolonii
(max. 20 pkt)
- cena oferty (max. 20 pkt)
- kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane (max. 20 pkt).
§ 16
Dotacja nie będzie udzielana w przypadku otrzymania od członków komisji powołanej
do zaopiniowania złożonych ofert średniej ilości punktów za konkretne kryterium
w wysokości 10 lub poniżej.

§ 17
Oferta, która nie spełnia formalno-prawnych
po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.
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§ 18
Otwarcie ofert i ich ocena pod względem formalnym i merytorycznym nastąpi w ciągu 7 dni
roboczych od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
§ 19
Wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie internetowej Kuratorium Oświaty
w Kielcach (www.kuratorium.kielce.pl).
§ 20
Warunkiem przekazania środków finansowych jest zawarcie pisemnej umowy ze Świętokrzyskim
Kuratorem Oświaty.
§ 21
Jednostka otrzyma na realizację zadania 70 % przyznanej dotacji. Pozostała jej część - 30 % zostanie
przekazana po całkowitym rozliczeniu się z realizacji zadania, zgodnie z zawartą umową.
§ 22
Jednostka obowiązana jest do rozliczenia się z Kuratorium Oświaty w Kielcach zgodnie
z treścią umowy.
§ 23
Wymagane jest złożenie oświadczenia podpisanego przez wszystkie upoważnione osoby
do reprezentacji podmiotu o następującej treści:
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
§ 24
Dodatkowych informacji udzielają: Izabela Bartnik tel. (041) 342 16 47 i Paweł Boroń
tel. (041) 342 17 83.

