
Dzialajqc na podstawie porozumieniaz dnia 0l .03.2019 r. zawartego pomigdzy Wojewod4

Slqskim a SlEskim Kuratorem Oswiaty w sprawie powierzenia wykonywaniazadah

wynikaj4cych z ustawy o systemie oSwiaty zdnia 7 wrzeSnia l99lr. lDz.U.z20l8r.poz.

1457 ze zm. oraz ustawy z dnia24 kwietnia2}}3 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. 22018 r. poz. 450 ze zm.)

Sr,4sru KURAToR oSwrATY

oglasza

otwarty konkurs ofert

na powierzenie (sfinansowanie) wykonania zadah publicznych w zakresie zorganizowania

w 2019 roku letniego wypoczynku dla dzieci i mlodzieZy z wojew6dztwa Sl4skiego.

I Rodzai zadania:

Zlecenie wykonywania zadan publicznych w zakresie zorganizowania wypoczynku

w 2019 r. przez organizacje pozarz1dowe orz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustaw;r

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacit:

(Dz. U. z 2018 t. poz. 450 ze zm.), prowadzqce dzialalnoSi statutow4 w zakresie wypoczynku

dzieci i mlodzie?y.

Wypoczynek naleZy zorganizowac zgodnie z wymogami okreSlonymi w rozporzqdzenit

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci

imlodzieZy (Dz. U. z 2016 r. poz. 452) oraz ustawy z dnia z dnia 7 wrzeinia l99l r.

o systemie oSwiaty (Dz.U.22018 r. poz. 1457 ze zm.)

Wypoczynek winien uwzglgdniac zarowno dzialania majEce wplyw na prawidlowy rozw6j

dzieciimlodzieZy, jak r6wnieLrozw6j zainteresowari historycznych,atakhe wzmocnienie

postaw patrioty cznych i obywatelskich

WysokoSi budzetu dla wojew6dztwa Sl4skiego przeznaczonego na realizacjg zadaniar

w 2019 roku wynosi 854 000,00 zl.

II Priorvtetowo bedzie traktowany wypoczynek dzieci i mlodzieiv szkolnei :

1. uwzglgdniaj qcy dzialania, w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej, zwiqzane'

z kontynuacjq obchod6w setnej rocznicy odzyskania przez Polskg niepodlegloSci,

2. promuj4cy pobyt w nrie.jscach zwi4zanych ze znanymi postaciami kultury i historii

naszego kraju,

3. wzmacniaj4cy postawy prospoleczne, w tym dzialania z zakresu wolontariatu,



4. integrujqcy spolecznie dzieci i mlodzieZ ze Srodowisk wiejskich uwzglgdniaj4cy ich

potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

III ?aloienia organizacyine

l. DlugoSc turnusu okreSla sig na minimum l0 dni (9 nocleg6w) w okresie trwania ferii

letnich, tj.od dnia22 azerwca 2019 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku, wypoczynek

realizowany bgdzie poza miejscowosciq zamieszkania uczestnikow.

2. Nie bgdzie finansowany wypoczynek poza granicami kraju;

3. Uczestnicy: dzieci i mlodzie? szkolna v,rylqcznie z terenu wojew6dztwa Sl4skieg,c

maj4ca utrudniony dostgp do wypoczynku, w tym pierwszeristwo w korzystaniu

zwypoczynku maj4 miei osoby:

a) objgte pieczE zastgpczq;

b) pochodzqce z rodzin zyjqcych w trudnych warunkach materialnych, w tym;

- z rodzin wychowuj4cych troje lub wigcej dzieci,

- samotnie wychowywane, o kt6rych mowa art.4 pkt 43 ustawy Prawo oSwiatowe

(Dz,U. 22018r. poz.996 ze zm.);

c) z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zalwiadczeniem lekarskim

i zamieszkuj4ce w Srodowisku ekologicznie zagrolonym.

Z wypoczynku mog4 korzystac dzieci i mlodzie| uczgszczajqca do szkoly do 18 roku Zycia

(w przypadku os6b niepelnosprawnych - do 25 roku zycia).

4, W zwi4zku zrealizacjqzadania objgtego ofert4 oferent nie moZe pobierai wplat ioplart

od adresat6 w zadania publ icznego.

5. Rekrutacja.' Nab6r uczestnik6w zostanie dokonany przez organizator6w wypoczynkuL

na podstawie kart kwalifikacyjnych uczestnika sporz4dzonych zgodnie z zalqcznikiem,.

nr 6 Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie

wypoczynku dzieci i mlodzie2y (Dz. U. 22016 r. poz.452).

6. Oferenci najp62niej na 14 dni przed rozpoczgciem wypoczynku zobowiqzani s4 do

przedlohenia elektronicznie wygenerowanego zatwierdzonego potwierdzenia zgloszenia

wypoczynku w bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej, kt6re naleZy

przeslac na adres mailowy;1ago."w_i.e"ni"4@kup191i11m..kalowj-9g,pl ;

7. Brak zgloszenia wypoczynku o kt6rym mowa w pkt. 6 traktowane bgdzie jako

r ezy gnacja z przy znanej dotacj i.

8. Wyiywienie.'

1) wyzywienie obejmuj4ce 4 posilki dziennie d. Sniadanie, obiad, podwieczorek

i kolacjg;



2) organizator zobowi1zany jest zapewnic uczestnikom wypoczynku suchy prowiant

i napoje na drogg powrotn4 oraz w trakcie wycieczek calodniowych.

9. Trransport.'

l) dow6z uczestnik6w do miejsca pobytu i z powrotem ubezpieczonymi autokararrLi

(OC i NNW pasazer6w), bqdL poci4giem;

autokar musi byi sprawny technicznie, posiadai w dniu wyjazdu wszystkie

aktualne dokumenty wymagane do przewozu pasazer6w. Organizator winie:n

posiadai protok6l z kontroli stanu technicznego pojazdu, kt6rym bgd4 podr6Zowal,.y

dzieci na i z wypoczynku wystawiony nie wcze6niej niz w dniu poprzedzajqcynr

vtyjazd i powr6t wydany przez odpowiedni organ. Organizator zobowiqzany jest

wezwac na miejsce zbi6rki odpowiednie sluzby w celu zbadania stanu trzelwoSci

kierowc6w w dniu wyjazdu na wypoczynek i z wypoczynku;

Organizator ponosi peln4 odpowiedzialnoSi za terminowoSc, jakoSi, zapewnienie

bezpieczehstwa i wlaSciwej opieki nad dzieimi od chwili zbi6rki przed wyjazdem

na wypoczynek, do chwili odbioru dzieci przez upowaznione osoby po powrocie

z wypoczynku;

w czasie podrozy dzieci na i z wypoczynku opiekg bgdq sprawowali wyl}cznie:

wychowawcy o kwalifikacjach wskazanych przez Organizatoraw zloZonej ofercie;

w przypadkach wyst4pienia zdarzeh losowych uczestnika wypoczynkuL

a w szczeg6lnoSci w ruzie wyst4pienia wypadku, choroby, sily wyhszej

w rozumieniu przepis6w Kodeksu cywilnego Organizator zapewni opiekq

ibezpieczny dow6z dziecka z miejsca wypoczynku do miejsca zamieszkaniaoraz

poniesie koszty finansowe z tym zwiqzane.

Program:

l)w przypadku uwzglgdnienia priory.tetowych form wypoczynku (wskazanych

pkt. II niniejszego ogloszenia) program winien uwzglgdnia6 treSci zawafie

w/w priorytetach;

2) program uwzglgdnia m.in. wycieczki, imprezy sportowe, gry i zabawy ruchowe,

gry terenowe, gry i zabawy Swietlicowe, konkursy, ogniska, dyskoteki (w tym

przynajmniej I wycieczkg calodniow4 polqczona ze zwiedzaniem atrakcji

turystycznych regionu) ;

3) organizator pokrywa wszelkie koszty wstgp6w do zaplanowanych miejsc ujgtych

w programie pobytu dzieci na wypoczynku.

2)

3)

4)

5)

10.

w

w



10. Kadra:

I ) organizator zobowiqzany jest zapewnii uczestnikom ka2dego z turnus6,w

calodobowq opiekg wykwalifikowanej kadry, zgodnie z ustawq z dnia 7 wrzesnja

1991 r. o systemie oswiaty (Dz. u. z 20lB r. poz. 1457 ze zm.) ora.z

Rozporz4dzeniem Ministra Edukacji Narodowe.j z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie wypoczynku dzieci i mlodzie|y (Dz. tJ. 22016 r.. poz.452);

2) kadra sprawuj4ca opiekg nad uczestnikami wypoczynku w czasie pobytu i podr6zy

na kolonie o kwalifikacjach zgodnych ze zloLonq ofert4;

3) organizator zobowi4zarry jest zapewnit, peln4 opiekg medycznq (pielggniarka

24 h na terenie o5rodka, lekarz przez 24 h na tel efon) ;

4) organizator zobowt4zany jest zapewnii uczestnikom wypoczynku opiekg ratownika

w przypadku wyjScia na k4pielisko;

5) organizator zobowiqzany jest zapewnid peln4 opiekg psychologi cznq przez ca\y

pobyt dzieci na wypoczynku. Pedagog lub psycholog na terenie oSrodka.

Przeprowadzenie warsztat6w terapeufycznych prowadzonych przetz

psychologa lub pedagoga w wymiarze min. 5 godzin dydaktycznych dla

kaZdej grupy.

Program przeprowadzanych warsztat6w terapeutycznych winien obejmowa<i

m.in. nastgpuj4ce cele:

a) ksztaltowanie umiejgtnoSci spolecznych u dzieci:

- zwigkszenie mozliwoSci poprawnego i tw6rczego porozumiewania sig

w r62nych sytuacjach,

- wsp6ldzialania w grupie podczas zabawy i pracy,

- zdobycie umiejgtnoSci radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

b) wspomaganie rozwoju osobistego dzieci:

- budowanie pozl,tywnego obrazu samego siebie,

- ksztaltowanie poczucia wlasnej wartoSci.

c) wspomaganie rozwoju sfery emocjonalnej:

- zdobywanie umiejgtno5ci dostrzeganiai wyrahania emocji swoich i

16wie6nik6w,

- zdobywanie umiejgtnoSci zr6wnowa2onego reagowania w sytuacjach

trudnych,

- uczenie sig sposob6w odreagowywania napiqi emocjonalnych

4



6) W realizowanym zadaniu zabrania sig mozliwoSci zatrudnienia lub dopuszczenia do

innej dzialalnoSci zwiqzanej z wychowaniem, edukacj4, wypoczynkiem, leczenienr

maloletnich lub opiek4 nad nimi os6b, kt6re figuruj4 w rejestrze o kt6rym mowir

w ustawie z dnia l3 maja 2016 r. o przeciwdzialaniu zagroleniom przestgpstwami na

tle seksualnym ( Dz.U, 2016 poz. 862 );

7) Organizator w zakresie dzialalnoSci o ktorej mowa w ust. 6) ma obowi4zelr

sprawdzenia, czy dane zatrudnianej lub dopuszczanej osoby sq zamieszczone

w Rejestrze z dostgpem ograniczonym.

11. Ubezpieczenie: Organizator zapewnia ubezpieczenie uczestnik6w wypoczynku

od nastgpstw nieszczgSliwych wypadk6w na okres trwania tumusu oraz w czasie przejazdu.

12. Koszty realizacji zadania:

l) Koszty realizacji zadania mog4 byc ponoszone w terminie od dnia podpisania

umowy do dnia powrotu uczestnik6w z wypoczynku wskazanym w umowie.

Faktury mog4 by6 wystawiane po dacie powrotu z wypoczynku z zastrzeleniem 2e

sprzedu2towaru/zakup uslugi zostaly poniesione w czasie realizacji zadania ( tj. od

dnia podpisania umowy do dnia powrotu uczestnik6w z wypoczynku);

2) PlatnoSci za wystawione dokumenty nale?y dokonad najp62niej do l4 dni od daty

powrotu uczestnik6w z wypoczynku;

3) Wydatki poniesione przed zawarciem umowy lub po terminie okreSlonym w ppkt. 2)

pkt.12 nie bgd4 rozliczane;

4) Za koszty kwalifikowalne uznaje sig w szczeg6lnoSci:

koszty wynagrodzefi, o ile dotycz4 os6b bezpo5rednio zaangahowanych w realizacjg
zadania,

koszty transportu - pod warunkiem ,2e sq niezbgdne do realizacji zadania,

koszty zakwaterow ania i wy Zywienia,

inne koszty wynikaj4ce bezpoSrednio zrealizacji zadania (np.: bilety wstgpu, zakup

nagr6d, odziely i Srodk6u, higienicznych dla uczestnik6w);

5) Koszty administracyjne zadania nie mog4 przekroczy(,10% wnioskowanej dotacji;

6) Dopuszcza sig zwigkszenia pomigdz.y poz.ycjarni koszt6w okreSlonymi w ,,kalkulacji

koszt6w realizacji zadania" wskazanymi w ofercie w Sekcji V - A.l. (koszty

realizacji dzialan)" nie wigcej niz o 20 o , z wyl4czeniem koszt6w dotyczqcych

wynagrodzeri kadry. Calkowita kwota dotacji nie moze ulec zwigkszeniu.

a)

b)

c)

d)



IV Do ofertv naleiv dolaczvd nastepuiace zalaczniki:

1. Zalqcznik nr 1 do oferty - Wskazanie uczestnik6w.

2. Zalqcznik nr 2 do oferty - Kalkulacja koszt6w sfinansowania wypoczynku dotycz4crl

wylEcznie koszt6w do pokrycia z wnioskowanej dotacji.

3. Zal4cznik nr 3 do oferty - wykaz kadry.

4. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego, centralnej ewidencji

i informacji o dzialalnoSci gospodarczej lub innego rejestru okreSlaj4ce spos6lr

reprezentacji oferenta, potwierdzone za zgodno6d z oryginalem, wystawione nit:

wczeSniej niz 3 miesiqce przed terminem skladania ofert.

5. Kopia aktualnego statutu (wraz z zaznaczeniem informacji dotycz4cei prowadzeniil

dzialalnoSci statutowej w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i mlodziezv).

6. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiot6w skladajqcych ofertq:

wsp6ln4 ni2 wynikajqcy zKrajowego Rejestru SEdowego lub innego wlaSciwego rejestru

- dokument potwierdzaj4cy spos6b reprezentacji podmiotow wystEpuj4cych wsp6lnier

upowaznienie do dzialania w imieniu oferenta (-6w).

7. Pelnomocnictwo do podpisania oferty i zalqcznik6w w przypadku gdy organizatora

reprezentuj e pelnomocnik.

8. Brak kompletu dokument6w spowoduje odrzucenie oferty ze wzglEdlw formalnych

V Zasady wvboru ofert

Ocenie bEdq podlegai oferty sporz4dzone na obowiqzujqcym druku, stanowi4cym

zaL1cznik Nr I do Rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitetu do spraw pozytku

publicznego z dnia24 paldziernika 2018 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzor6w um6w

dotyczqcych realizacji zadah publicznych oraz wzor6w sprawozdari z wykonania tych zadan

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Wyb6r ofert nast4pi w trybie wskazanym w art. 15 ustawy z dnia 24kwietnia 2003 r.

o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 22018 r. poz.,450 ze zm.).

Oceny formalnej i merytorycznej zlolonych ofert dokona Komisja ds. oceny ofert

orazpodzialu Srodk6w budzetowych na zadania publiczne zlecanejednostkom niezaliczanym

do sektora finans6w publicznych w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci imlodzieZy

w 2019 roku powolana przez Sl4skiego Kuratora OSwiaty. Od ogloszonych wynik6w

niniejszego konkursu nie przysluguje prawo do odwolania sig.



1. Opena tbrmalna uwzglgdnia :

l) ZloZenie oferty przez wlaSciwy podmiot, o kt6rym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. 22018 r. poz,450 ze zm);

Zlo\enie oferty w wyznaczonym terminie;

ZloZenie oferty na formularzu, kt6rego wzor okreSla Rozporzqdzenie

Przewodniczqcego Komitetu do spraw pozytku publicznego z dnia24 paldziemika

2018 r. wsprawie wzoru ofert iramowych wzor6w um6w dotyczqcychrealizacji

zadah publicznych oruz wzor6w sprawozdafl z wykonania tych zadah (Dz. U.

z 2018 r. poz. 2057). Zalqcznik wz6r oferty;

KompletnoSi oferty (wymagany ch zal4cznik6w, podpis6w os6b upowa2nionych,

zlohony ch oSwiadczeri, wypelnienie wszystkich wymaganych p6l oferty);

Dob6r uczestnik6w wypoczynku odpowiadaj4cy

w ogloszeniu konkursu;

kryteriom wskazanynr

6) Zgodnoic oferty z pozostalymi wymogami konkursu (termin realizacji zadania,

miejsce-wypoczynek w kraju i poza miejscem zamieszkania, czas trwania

wypoczynku, koszt administracyjny nie przekraczaj4cy 10 % koszt6rv

wnioskowanej dotacj i);

7) Posiadanie w statucie podmiotu skladajqcego ofertg zapisu wskazuj4cego ner

realizacjg zadah polegajqcych na organizacji wypoczynku dzieci i mlodzieZy

8) Brak pobierania wplat i oplat od adresat6w zadaniapublicznego

Oferty nrie spelniaj4ce kt6regokolwiek z kryteri6w formalnych wymienionych w podpunkcie

od I do 8 nie bgd4 rozpatrywane.

2. Kry'teria oceny mery.torycznej

2)

3)

4)

s)

I

Oferta zawiera formy wypoczynku rekomendowane przez MEN
w 2019 r. * ,,tJwzglgdniai4ce dzialania, w zakresie edukacji
patriotycznej i obywatelskiej, zwiqzane z kontynuacj4 obchod6w
setnej rccznicy odzyskania przez Polskg niepodlegloSci,,

0lub2

2.

Oferta zawiera forrny wypoczynku rekomendowane przez MEN
w 2019 r. -,,uwzglgdniaj4ce mozliwoSi pobytu w miejscach,
zwiqzanych ze znanymi postaciami kultury i historii naszego
kraiu "

0lub 2

3.

Oferta zawiera formy wypoczynku rekomendowane przez MEN
w 2019 r.-,,wzmacniajqce postawy prospoleczne, w tym dzialaniaw
zakres ie wo lontariatu"

0lub2



4.

Oferta zawiera formy wypoczynku rekomendowane przez MEN
w 2019 r, - integruj4ce spolecznie dzieci i mlodzieZ ze Srodowisk
wiejskich uwzglgdniaj4 ich potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

0lub2

5.

Ocena niezbgdno6ci i racjonalrro$ci wydatkow przeznaczonych na
realizacjg zadania oraz przejrzysto5d budzetu (czy sq konieczne do
wlaiciwej realizacji zadania, czy wynikajq z opisanych dziqlafi, czy majq
bezpoiredni zwiqzek z zakladanymi dzialaniami-odnieSt do wskazanego
katalogu kosztdw)

0 -20

6.
AtrakcyjnoS6 pod wzglgdem lokalizacji plac6wki wypoczynku
( miejscowoSc, region, warunki klimatyczne )

0-9

7. Ocena warunk6w lokalowych (wgzel sanitarny, pokoje, stol6wka, itd. ) 0-9

8.
Ocena zasob6w materialnych niezbgdnych do realizacji zadania
( Swietlica, boisko, basen, bilard i inne zasoby dostgpne dla uczestnik6w) 0-9

9.
AtrakcyjnoS6 i nowatorstwo oferfy programowej oraz trafnoS6 wyboru
zajgd dla wskazanej grupy dzieci i mlodzie|y (w tym celowoit dzialari w
odniesieniu do zdiagnozowanych problem6w)

0-9

10.

Analiza i ocena realizacji zadari publicznych w zakresie kt6rego
doty czy zadanie pu b I i czne w latach poprzedn i c h, I rzetelno$l,
terminowoSi./

0-15

il Ocena kadry pod wzglgdem doSwiadczenia w pracy z dzietmi, udzial
wolontariuszy. prace spoleczne czlonk6w- rrie dotyczy 0-5

t2.
Ocena kadry/ wychowawcy, kierownik/ pod wzglgdem kwalifikacji .

Punkty otrzyna organizator, kt6ry zapewni powy2ej 30Yokadry z"

przygotowaniem pedagogicznym lub bgd4ce czynnymi nauczycielami
0lub l6

oGoLNA LTCZBA UZYSKANYCH PUNKTOW (MAX - 100)

VI Informacie dodatkowe

1. Przez powierzenie naleZy rozumiei calkowite sfinansowanie niezbgdnych koszt6w

wypoczynku przypadaj4cych na I uczestnika z wnioskowanej dotacji. Kuratorium

OSwiaty w Katowicach wskaZe liczbg dzieci, kt6rych wypoczynek bgdzie w 100%

sfinansowany. Sl4ski Kurator Oswiaty zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby

uczestnik6w wypoczynku objgtych dotacjq w stosunku do przedlohonej oferty.

2. Dotacja zostanie udzielona oferentowi, kt6rego oferta zostanie wybrana w niniejszym

postgpowaniu konkursowym.

3. Warunkiem przekazania Srodk6w finansowych jest zawarcie pisemnej umowy

przez wylonionych organizator6w wypoczynku ze Zleceniodawc4, opracowanej zgodnie

z obowiqzujqcymi przepisami.

4. JeSli organizator, ktoremu powierzono realizacjg zadania nie przyst4pi do podpisania

umowy, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do podpisania umowy z organizatorem,

kt6rego oferta uzyskala nastgpn4 w kolejnoSci najwylszqliczbE punkt6w. Zleceniodawca



moze oclm6wii organizacji, kt6rej oferta zostala wybrana do dofinansowania, podpisania

umowy, jeaeli zostanq ujawnione nieznane wczesniej istotne okolicznoSci, podwa2aj4ce

wiarygodno 56 mery'to ry czfiqt lub fi nansowq oferenta.

5. Termin rozpoczgcia realizacji zadania publicznego ustala sig na dzieri podpisania

umowy o powierzenie wykonania zadania publicznego, za termin zakofczenia

realizacji zadania publicznego nale2y uznat dzieri powrotu uczestnik6ur

wypoczynku wskazany w zawartej umowie.

6. W przypadku, gdy jeden podmiot bgdzie realizowal wypoczynek w kilku miejscach,

na kazde miejsce wypoczynk\ nalezy zloLyt, odrgbn4 ofertg.

7. Wytyczne dla organizacji pozarz4dowych bior4cych udzial w otwartym konkursie ofert

na organizacjg wypoczynku dla dzieci i mtodzieZy w 2019 roku stanowi4 integralna czgS<i

ogloszenia.

B. W przypadku stawienia sig w dniu wyjazdu mniejszej liczby uczestnik6w (z przyczyn

niezalehnych od organizatora),bEdlpl2niejszego przyjazdu uczestnika na wypoczynek

lub wyjazdu uczestnikaprzed terminem zakonczenia turnusu organizator zobowiqzany

bgdzie zwrocic kwotg ztytulu wyzywienia obliczon4 w nastgpuj4cy spos6b :,, stawka

zywieniowa x liczba dzieci x liczba dni" oraz ewentualne inne nieponiesione koszty

zwi4zane z uczestnikiem.

VI Mieisce i termin skladania ofert

Oferty naleay przesylai pocztq na adres: Kuratorium Oswiaty w Katowicach, ul. Powstafic6u'

41a, 40-024 Katowice (decyduje data rvptywu do Kuratorium OSwiaty) lub zloZy(

osobiScie w siedzibie Kuratorium Oswiaty w Katowicach (Kancelaria-pok6j nr 6.10)

Niezale2nie od sposobu zloZenia oferty, na kopercie nale?y umie6cii dopisek: ,,Otwarty'

konkurs ofert na realizacjg wypoczynku letniego w 2019 r."

Termin skladania ofert uplywa z dniem 08 maja 2019 r.

Informacje telefoniczne mozna uzyskac w Kuratorium Oswiaty w KatowicachL

tel. (32) 606-30-33.

VII Wyb6r ofertv

W terminie do 30 dni od daty ostatecznego skladania ofert dokonany zostanie wyb6r'

najkorzystniejszych ofert. lVyniki otwartego konkursu ofert zostanq podane:

do wiadomo5ci publi cznej w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium OSwiaQ

w Katowicach, na tablicy ogloszeri Kuratorium Oswiaty w Katowicach oraz na stronie,

internetowej: www.kuratorium.katowice.pl w zakladce Wypoczynek. W przypadku

zmiany terminu wyboru ofert zostanie on podany do publicznej wiadomoSci.



W rok{r 2018 wysokoSi Srodk6w publicznych przeznaczonych na sfinansowanie wypoczynku

letnieg[ dzieci i mlodziely wynosila 854 000,00 zl. Wojewoda Sl4ski udzielil dotacji

w kwopie 852 836,35 zl.l zawarto 12 um6d.

Stqski Kurator Oswiatyqlba.'/
mgr Urszula Bauer
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