Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 1
Wojewody Lubelskiego
z dnia 2 stycznia 2019 r.
Tryb dokonywania korekt, uzupełnień i wyjaśnień, jak również rodzaj i zakres
uchybień podlegających korekcie, uzupełnieniu i wyjaśnieniom dla ofert i załączników
do ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie
zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” 2019
w województwie lubelskim
1. Tryb dokonywania korekty, uzupełnienia i wyjaśnienia, jak również rodzaj i zakres
uchybień podlegających korekcie, uzupełnieniu i wyjaśnieniu, ustala się na podstawie pkt 8
Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
„MALUCH+” 2019, zwany dalej „Programem”.
2. Wezwanie oferenta do dokonania korekty, uzupełnienia i wyjaśnienia złożonej oferty
i załączników do oferty nastąpi drogą elektroniczną (e-mail) przez pracownika Wydziału
Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
3. Korekta, uzupełnienie i wyjaśnienie, dotyczące składanych przez oferentów ofert
w ramach otwartego konkursu ofert „MALUCH+” 2019, mogą być dokonywane wyłącznie
przez oferenta lub osobę upoważnioną w ofercie do dokonywania tych czynności.
4. Oferta winna być złożona w terminie, na właściwym formularzu, wypełniona w sposób
kompletny i czytelny oraz zawierać informacje określone w pkt 7 Programu.
5. Uzupełnienie może być dokonane w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Lublinie w Wydziale Polityki Społecznej lub przesłane drogą elektroniczną (e-mail,
ePUAP) oraz drogą pocztową listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Oferta
MALUCH+ 2019 – moduł… - uzupełnienie oferty”. Za datę złożenia uzupełnienia oferty
przyjmuje się datę wpływu uzupełnienia oferty do urzędu.
6. Do uzupełnienia, które nie wymaga skorygowania złożonej oferty, zalicza się m.in.
uzupełnienie pieczęci beneficjenta, podpisów osób upoważnionych i ich pieczęci
imiennych, dołączenie: wstępnej kalkulacji kosztów – kosztorysu kosztów
kwalifikowalnych, programu inwestycji, opisu realizacji zadania polegającego na tworzeniu
nowych miejsc opieki, dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, dokumentu
(np. uchwały rady gminy) potwierdzającego istnienie lub planowane wprowadzenie
w 2019 r. powszechnego systemu dofinansowania pobytu dzieci w instytucjach opieki,
umowy (porozumienia) współpracy z uczelnią, oświadczenia o braku żłobków i klubów
dziecięcych na terenie gminy, oświadczenie o przeciętnej miesięcznej liczbie dotowanych
dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych w 2018 r., wyciągu z rejestru
żłobków i klubów dziecięcych oraz oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez Wojewodę Lubelskiego w związku
z uczestnictwem w Programie „Maluch+” 2019 wraz z klauzulą informacyjną.

7. Do uzupełnienia, które wymaga złożenia skorygowanej oferty i załączników do oferty,
zalicza się m.in.:
a) oczywiste błędy pisarskie i rachunkowe, wynikające z niewłaściwego wyliczenia kwoty
i procentowego udziału dofinansowania w stosunku do ogólnej wartości realizacji zadania
określonego w Programie;
b) ujęcie wydatków niekwalifikowalnych do dofinansowania;
c) brak podania liczby dzieci adekwatnej do wnioskowanej kwoty.
8. Oferta wraz z załącznikiem może być skorygowana, uzupełniona lub mogą być dokonane
wyjaśnienia na wezwanie wojewody.
9. Oferta może być skorygowana lub uzupełniona jeden raz na prośbę beneficjenta.
10. W przypadku niejasności zapisów w ofercie lub jej załącznikach, dotyczących realizacji
zadania, Wydział Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie może
wezwać oferenta, w wyznaczonym terminie, do złożenia wyjaśnień.
11. W przypadku wątpliwości, decyzję o kwalifikowalności kosztów (w przypadku jst –
wydatków) podejmuje wojewoda udzielający dotacji lub przyznający środki Funduszu
Pracy, o czym mowa w pkt 5.5.10. Programu. W przypadku braku zakwalifikowania danego
kosztu (wydatku), oferent zostanie wezwany do dokonania zmiany.
12. W razie stwierdzenia w ofercie oraz załącznikach braków lub błędów, z wyłączeniem
sytuacji gdy oferta została złożona po terminie, wojewoda informuje o nich oferenta
i wzywa do korekty, uzupełnienia lub wyjaśnienia informacji zawartych w ofercie lub
załącznikach w wyznaczonym przez siebie terminie, pod rygorem odrzucenia oferty.
13. Oferty lub załączniki do ofert, które zostały złożone po terminie, nie spełniają
wymogów określonych w Programie, pozostaną bez rozpatrzenia.
14. Oferty lub załączniki do ofert, które nie zostały skorygowane, uzupełnione lub
w stosunku do których nie zostały złożone wyjaśnienia w terminie i w sposób określony
przez wojewodę zostaną odrzucone.

