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OGLOSZENIE OTWARTf,GO KONKUSU OFERT

BURMISTRZA MIASTA KOSCIERZYNA

Dzialaj4c na pdstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o lnmocy spolecaej (tj.Dz.U.z2Ol7 t.
poz. l'769), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci po2ltku publiczrego i o
wolontariacie @2. U. 22016 r. poz.239 z p6 . zit.), roryrz4dzenia Minisha Rodziny, Pracy i
Polityki Spolecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzorow
um6w dotycz4lych realizacji zadan publicznych oraz wzor6w spmwozdaf wykonania tych zadan

@z U. 2 2016t., poz. l30O)
oglasz: otwarty konkurs ofert na realizacjQ w okresie od I styczia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
zadania z z*resu pomocy spolecznej dla podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 2 usta\ay
o dzialalnosci poArtl1l publicznego i o wolontariacie omz podmiot6w wymienionych w art. 3 ust.
3 tej ustawy, prowadz4cych dzialalnos6 poz)'tku publicznego w zakresie pomocy spoleczrcj,
kt6rych cele statutowe s4 zgodne z przedmiotem niniejszego konkursu

RoDZA.I 7-ADANIA

Przedmiotem konkursu ofert jest powierzenie wykonania zadania publicznego wraz
z udzieleniem dotacji na prowadzenie na terenie miasta Koicierzyra Srodowiskowego domu
samopomocy dla ok. 20 os6b z zaburzeniami psychiczn),rni z terenu miasta KoScierz),na.

Srodowiskowl dom samopomocy musi dzialac zgodnie z Rozporzndzeniem Ministra Pracy
i Polityki Spolecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie Srodowiskowych dom6w
samopomocy ( Dz.U. z 2010r. Nr 238, poz. 1586 z p6 zm.) i powinien realimwai, zada,ie
w nastQpuj qcym zakresie uslug:
l) tredngu funkcjonowa.nia w codziennym zyciu, w tym: trening dbaloSci o wygl4d

zewnQtrzny, trening nauki higieny, trening kulinamy, trening umiejEtnofui praktycznych,
treningu gospodaro]vania wlasnymi irodkami finansowymi;

2) treningu umiejQtnoSci interpersonalnych i rozwiqTywania problem6w, w t),rn:
ksraltowanie pozltftrlych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sAsiadami,
z innymi osobami w czasie zakup6w, w irodkach komunikacji publicznej,
w urz€dach, w insqtucjach kultury;
treningu umiejetnoici spgdzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowan
literatur4 audycjarni radiowymi, telewiryjn),mi, Intemetem, udzial w spotkaniach
towarzyskich i kultumlnych;
poradnictwa psychologiczrcgo,
pomocy w zalatwianiu spraw urzgdowych;
pomocy w dostQpie do niezbqdnych Swiadczen zdrowotnych, w tym uzgadnianie
i pilnowanie termin6w wiz),t u lekarza, pomoc z zakupie lek6w, pomoc w dotarciu do
jednostek ochrony zdrowia;

7) niezbgdnej opieki;
8) terapii ruchowej, w t),rn: zajQcia sportowe, turystyka i rekeacjQ;
9) wy4,wienia w formie posilk6w lub produld6w Zywieniowych do przygotowania

posilk6w przez uczestnika;

3)

4)
5)
6)



l0)inne formy postQpo\ /ania przygotowuj4ce do uczestnictwa w warsztatach terapii
zajqciowej lub podjQcia zatudnienia, w tym warunkach pracy chronionej na

przystosowanym stanowisku pracy.

Na realizacjE zadania tego samego rodzaju ptzezr.aczono w roku 2017 kwotq w
wysokosci 240.920 zl (slownie: dwiescie czterdzieSci tysiQcy dziewiQdset dwadziescia
zlotych).

II. WYSOKOSC SRODKoW PUBLICZT.IYCH PRZEZNACZONYCH NA
REALIZACJ4 TEGO ZADANIA

Planowana wysoko56 Srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacjq zadania w roku
2018 wynosi 314.972,00 zl (slownie: rzysta crema<cie tysiQcy dziewiedset siedemdziesi4t
dwa zlote).

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

Zlecetie zadaria i udzielanie dotacji nastQpuje z zastosowaniem przepis6w ustawy z

dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci poz),tku publicznego i o wolontariacie (Dz.

U.22016r.,po2.231 zp6 . znt.).

Burmistrz Miasta Koscierzyna ptzyznqe dotacje celowe na realizacjq zadai
uylonionych w konkursie w trybie indywidualnych rozstrzygniQ6, dla kt6rych nie
stosuje siQ trybu odwolania-
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3. Burmistrz Miasta KoScierzlna moze odm6wi6 podmiotowi wylonionemu w konkusie
przyznania dotacji i podpisania umowy, w przypadku gdy okaze siQ, ze:

1) rzeczywisty zalces realbo\\atego zadal,ia zi@zqco odbiega od opisanego w ofercie;
2) podmiot lubjego reprezentanci utrac4 zdolnoS6 do czynnoSci prawnych;
3) zostan4 ujawnione nieznane wczesniej okolicanoici podwazajqpe wiarygodnoSd

merytorycan4 lub finaNow4 oferent4

W mmach dotacji dofinansowane bgd4wylacanie wydatki biez4ce bezposrEdnio zwiqzane
z rcalizacj4zadah. Dotacje nie mog4 byd prz eznaczr'ne na zadaria o charallerze
inwestycyjnym.

W ramach udzialu wlaslego oferenci maje mozliwoSi wniesienia wkladu osobowego
(w tym pmcy spolecznej czlonk6w i Swiadczei wolontaduszy), pod warunkiem
przestrzegania nastQpuj4cych zasad:

1) zakres, spos6b i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza musza by6
okreslone w porozumieniu zawartlrn zgodnie z art. 44 ustawy o dzialalnoSci po2ytku
publiczrego i o wolontariacie;

2) wolontariusz powinien posiada6 kwalifikacje i spelniai wymagania odpowiednie do
rodz ju i zakrcsu wykon),\,vanej piacy;

3) jezeli wolontadusz wykonuje pracQ takajak staly personel, to kalkulacja wkladu pracy
wolontariusza winna byi dokonana w oparciu o stawki obowiqzuj4ce dla tego personelu;



7.
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je2eli wolontariusz wykonuje prace wymagajqce odpowiednich kwalifikacji, to
kalkulacja wkladu pracy wolontariusza winna by6 dokonana w opi[ciu o
obowi4zuj4ce stawki rynkowe; w pozostalych przypadkach przyjmuje siQ, iz wartosd
pracy wolontariusza nie moze przekoczyi kwoty 13,70 zaje tr4godzinq pracy.

Szczeg6lowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczar,ia zadania
reguluje umowa zawarta pomiqdzy oferentem a Burmistrzem Miasta Kofuierzyna.

Zloiqnie ofeiy nie jesl r6wnoznaczfie z przyzt$nietn dotacji, ani nie gwarantuje
przyznania dolacji w \lysokosci wnioskowanej przez Ofercnta.

Dotacja udzielona bqdzie miesipcznie za dany miesi4c, nie p62niej niz do 25 dnia kazdego
miesiqca na podstawie uydanych prznz Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy
Spolecznej w Koscierzynie decyzji administracyjnych o skierowaniu do
Srodowiskowego Domu Samopomocy.

TERMIN I WARUNKI R.EALIZACJI ZADANIA

4

fudanie winno byi zrealizowane w okresie 01.01.2018r. do 31.12.2018t. z zastrzEiErnem, i2
szczegolowe warulki wykonania zada.nia okeilone zostanq w umowie.
W s),tuacjach uzasadnionych specyhk4 zadania rozpoczQcie realizacji zadania moze nasqpii
pized daq zawarcia umowy.
W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. 2, koszty rcalizacji zadani4 kt6re poni6sl oferent
przed zawarciem umowy bqd4 podlegai refundacji przez Gminq Miejsk4 Koscierzyna z
zastlzeiotiem, ze refixrdacja nie obejmuje wydark6r*, poniesionych przed I styczia 2018
roku, ani przed terminem rozpoczQcia realizacji zadania okreSlon),rn w umowie.
Refundacja Srodk6w z Gminy Miejskiej Ko5cierzyna nasl4pi w prz)?adku pr4zr,anla
dotacji przez Burmistrza Miasta Kofuierzlna i podpivnia umowy.

danie winno by6 zrealizowatrle z najryZsz{ starannosciq zgodnie z zawart4 umow4 oraz
obouiqzujqcyrni sundardami i przepisami prawa.
Przyznawanie uslug w Srodowiskowym domu samopomocy nastQpuje na podstawie
decyzji administracyjnej, wydanej przez Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy
Spolecznej w KoScierzynie.

V. TERMIN I SPOSoB SKI,ADANIA OFERT:

Podmioty upmwnione do udzialu w postQpolvaniu konkursowym, skladajq prawidlowo
wypelnione pisemne oferty realizacji zzdania wg wzoru okeSlonego w Rozporz4dzeniu
Midstra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzor6w ofert i
ramowych wzor6w um6w dotyczqcych realizacji zadania publicznego oraz wzorow
sp.awozda z wykonania tych zadanta (Dz. U- z 2016r. poz. l3O0), wraz z zatqcatikami (do
kardej oferty nalezy dolqczye komplet zdecznik6w)- Oferta musi byt czttelna onz
wypelniona we wszystkich punktach, kt6re dotyczq oferenta (ieili punkt nie dotyczy oferenta

mlezywpisa6,,niedotyczy").Wprz)?adkuopcji,,niepotrzebneskeslii",nalezydokonai
wla{ciwego wyboru. OfertQ podpisuje osoba lub osoby upowaixrione do skladania
oSwiadczei woli.
Do oferty nalezy dol4czy6:



1) wyci4g z Krajowego Rejestru S4dowego lub inny wla6ciwy dokument
stanowi4cy o podstawie dzialalnosci podmiotu:

a) w przlpadku fundacji i stowarzyszen - aktualny (zgodny ze stanem faktycznym)
urypis z Krajowego Rejestru S4dowego,

b) w przypadku pozostatych podmiot6w - inny dokument wlaiciwy dla podmiotu,
c) dla podmiot6w dzialaj4cych na podstawie przepis6w o stosunku Pa6stwa do

KoSciola Katolickiego oraz do innych kosciol6w i zwiqzk6w wyznaniowych,
obowi4zkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu ksiqdza na

proboszcza parafii, pelnomocnictwa lub upowaznienie zarz4drl gl6wnego
\ Tdane dla os6b go reprezentuj4cych z oddzial6w terenowych nie
posiadaj4cych osobowo6ci prawnej;

2) inne jesli wymagane np. dokumenty upowazniajqce

reprezentowania podmiotu - dotyczy podmiot6w, kt6re
podstawie dzialalnosci nie posiadaj4 informacji o

reprezentowania podmiotu, oswiadczenia wlasciwego

irmego organu wykonawczego. wyrazaj4ce:

dan4 osobQ lub osoby do

w dokumencie stanowiqcym o
osobach upowaznionych do

organu, zarz4du gl6wnego lub

a) upowaznienie na skladarie ofefty m realizacjE okreSlonego zadania publicaego,
b) zgodq na zawarcie w imieniu podmiotu skladaj4crgo ofertq umowy z Gmin4

Miejsk4 KoScierzyna,
c) upowaznienie do dysponowania uzyskanymi f.rnduszami i dokonl,vanie rodiczeri

w tym za.krcsie,

3) odpis statutu lub inny dokument potwierdzaj4cy zakres dzialalnoici podmiotu-
w przypadku kopii dokument6w winny byd one potwierdzone za zgodnosc
z oryEinalefi ptzez osoby uprawnione do reprezentacji,

4) informacjq o wczesniejszej dzialalnosci podmiotu skladajqcego ofertQ w zakresie,
k6rego dotyczy zadanie;

lyggg; Zalqczniki naleay potwierdzit za zgodnolt z oryginalem na kdzdej stronie
(pieczqlka orgonizacji, podpis osoby upowcLinionej z pieczqlk4imiekhqoraz dolq).

lyggg! Ofertq muszq podpisai osoby, kt6re zgodnie z zapisami w KRS lub innym

dokumencie prawnym squpo\ta2nione do reprezentowafiia oferenta na zewnqlrz
i zociqgania v' jego imieniu zobowiqzai fnansowych (zntierunid umti,,e).

Oferty nalezy skladac w Miejskim Osrodku Pomocy Spolecznej w KoScierzynie, ul.
Brzechry 5, 83-400 Koscierzyna, w zamkniQtych opieczetowanych kopertach opatrzonych
napisem ,,Konkurs" ofiz nazwq zadania (nalezy . ?isa6 nazwQ zada[ia z tekstu
ogloszenia konkurrcwego) osobiScie lub drogq pocztow4 (d9Qf.d!j.Q-d4@j b4 -q-4i91@
stempla pocztoweso) w terminie: do dnia l5 erudnia 2017 roku do sodz- 10.00.

a) Druk oferty rcaJizacji zadwia publiczrego mo2na pobmi ze strony
www.koscierzvna-sda.pl (zakladka - orgar,iz,icje po?arz4dowe - nowe wzory ofert i
sprawozdari) oraz w Miejskim O6rodku Pomocy Spolecznej w Ko3cierzynie pok. Nr l3

Oferty musz4 byi podpisane i opieczetowane wez oferenl4 kazdy wniosek powinien by6
trwale pol4czony.

Aozone ofert nie podlegajquzupehieniu ad korekcie po up}l,wie rerminu ich skladania-
Ofefty 2lor te po terminie oraz sporz4dzone wadliwie lub niekompletne pozosarq bez
rczqtzellla.



VI. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ
TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT.

l. Oferty bQdEoceniane pod wzglqdem formalnym i merltorycznym.
I ) kr5,teria formalne (zal. nr I ):

a) czy oferta zostala zlozona w terminie ustalo[ym w ogloszeniu?
b) czy ofefiajest przedstawiona na wlajciw],m formularzy?
c) Czy oferta zostala podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania

podmiotu?
d) Czy oferta zostala zloaona pwrz lpruI,'rtiony podmiot?
e) Czy do ofert dolqczone s4 wlaSciwe zal4czniki?

2) kr),teria mer),toryczne (zal. Dr 2 ):
a) ocena mo2liwo5ci realizacji zadania publicznego przez organizacjg

pozarz4dowA lub podmioty wymienione w art 3, ust.3;
b) ocena pzedstawionej we wniosku kalkulacji koszt6w realizacji zadania

publiczrego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
c) ocena proponowanej jakoSci wykonania zadania i kwalifikacje osob, przy

udziale kt6rych organizaclapozarz4dowalub podmioty w),mienione w art. 3
ust.3 bqdq realizowai zadarie publiczne;

d) analiza i ocena wykonania zadan zleconych podmiotowi w okresie poprzednim
z uwzglqdnieniem rzetelnosci i terminowosci ich realizacji oraz sposobu
rozliczenia otrzymanych na ten cel 6rodk6w.

2. Zlecenjodawca dokona wyboru oferty Podmiotu, kt6ry ma w swych celach
statutowych zadania z zalresu pomocy spolecznej w tym zapewnienie opieki osobom
z zaburzeniami psychiczrymi.

3. Zleceniodawca dokona wyboru oferty Podmiotu, kt6rego oferta na prowadzenie
Srodowiskowego domu samopomocy odpowiada wymaganiom okeSlonym w ustawie
o pomocy spolecznej, rozporz4dzeniu w sprawie Srodowiskowych dom6w
samopomocy oraz ninlejszej procedurze konkursowej i zostala ocenio[a przez
komisjq konkursowqjako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

WyMr dokonany zostanie do dnia 28 grudnia 2017r.

4. Burmistrz Miasta Ko5cierzyn4 uwzglgdniaj4c opiniq komisji konkursowej, dokona
*yboru naj korzystniej szej ofert.

5. Decyzja Burmistrza Miasta KoScierzyna jest ostateczna i nie przysluguje od niej
odwolanie.

6. Wyniki konkursu zostan4 podane do publicznej wiadomoSci w formie ogloszenia
umieszczonego na tablicy ogloszei, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
stronie intemetowej UrzQdu Miasta Koscierz),na.



7. Zleceniodawca ustali trmin podpisania umowy na realizacjQ zadania na prowadzenie

Srodowiskowego domu samopomocy przez Podmiot, kt6ry zostal wybrany w drodze
konkursu.

\.II. POSTANOWIEMAKOITCOWE

Dotowany podmiot, zobowi4zany kdzie do:

1) wyodrqbnienia w ewidencji ksiggowej Srodk6w otrzlrnanych na realizacjq umouy;
2) udostQpnienie na wezwanie wlaSciwej kom6rki organizacyjnej Miejskiego

Osrodka Pomocy Spolecznej w Koscierzynie oryginal6w dokument6w (faktur,
rachunk6w) oraz dokumentacji, o ktdrej mowa wytej, cElem kontroli prawidlowoSci
wydatkowania dotacji oraz konholi prowadzenia wla{ciwej dokunentacji z niq
zwiquuanei;,

2. Kontrola, o kt6rej mowa wyzej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli calo6ci

realizowanego zadania pod wzglSem finalsou/ym r merJtorycaym.

4. w),riki otwafiego konkursu ofert przedstawione zostan4 rv! tablicy ogloszen w siedzibie

Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecaej w Koscierzynie oraz zostan4 opublikowane w
Biuletynie Informacji Publiczrej www.bip.kosciezvna.sda.pl oraz na stronie intemetowej

Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecznej w Koscierzynie www.mops@kna.pl

w pozostatym zakresie nie objQtym ni ejszym ogloszeniem maj{ zastosowanie przepisy

ustaw z dnia 12 marca 2004 r o pomocy spolecznej (tj. Dz U. z 2Ol'7 r., poz. 1769) oruz

ustawy z dnia 24 kwiehia 2003r. o dzialalnosci poz)'tku publicznego i o wolonta acie ( Dz.

U . z 2016r ., poz. 239 ze zrnianami).

:.JUR



Zalqczn ik nr 1

KARTA OCENY OFERTY

I. Weryfikacia formalna:

Podpisy czlonk6w Komisji :

t. ........................

2. ........................

Nazwa adania:

Naz\ra Podmiotu:

Kr-1.teria formalnc' 'I-at N'e Uwagi

I Czy Podmiot zlozyl ofertQ w terminie

okreSlonym w ogloszeniu konkursowym?

2. Czy ofefia zostal^ zlo,ona na wlaftiwym
formularzu?

Czy ofertajest podpisana przez osoby do

tego upowaznione?

Czy ofera mstala zlo2ona przez Podmiot

uprawniony do uczestnictwa w oNvartym

konkursie ofen?

5. Czy oferB z wiei.a, ymag nez lqczl.ikl?

Czy ofcrta spclnia krytcria fonnalnc?



Zalqcznik Nr 2

II. Ocena mertorycma punktowa

Kryteria oceny merytorycznej 11056 punkt6w przyzDanych

przcz czlonk6w Komisji
Korkursowej

punkt6w
Srednia

arytmct

I 2 3

I Ocena mo2liwo6ci realizacji zadania

publicznego przez organizacjj
pozarzqdow4 lub podmioty

wymienione w art 3, ust.3;

0-5pkt

2 Ocena przedstawionej kalkulacji
kosd6w realizacji z dani4 w tym w
odniesieniu do zakresu rzeczowego

zadania2

0-5pkt.

3 Ocena proponowanej jakosci

lvykonania z-adania i kwalifikacje os6b,

przy udziale kt6rych Podmiot bQdzie

realizowad zadanie

0-5pkt.

l Analiza i ocena uykonania zadair

zleconych Podmiotowi w okresie

poprzednim z uwzglQdnieniem

rzetelnosci i terminowosci ich realizacji

oraz sposobu rozliczenia otrzymanych

na ten cel Srodk6w

0-5pk.

RAZfM:

Podpisy czlonk6w Komisji:

l.

2.

3.


