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Nr 0050.166.2016 
Burmistrza Miasta Kościerzyna 
z dnia 25 listopada .2016r. 

 
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKUSU OFERT 

 
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA 

 
Na podstawie art. 25 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. 
poz. 930), art. 11, art. 13-19 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (tekst jednolity Dz.U.z 2016r. poz. 1817) ogłasza: 
 

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ 
NA PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY NA RZECZ MIESZKAŃCÓW Z 

TERENU MIASTA KOŚCIERZYNA 
 
 

I. RODZAJ  ZADANIA 
 

Przedmiotem konkursu ofert jest powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem 
dotacji na  prowadzenie na terenie miasta Kościerzyna środowiskowego domu samopomocy dla ok. 20 
osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym z autyzmem) z terenu miasta Kościerzyna.  
 
Środowiskowy dom samopomocy musi działać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz.U.           
z 2010r. Nr 238, poz. 1586 z późn zm.) i powinien realizować zadanie w następującym zakresie usług: 
1) treningu funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, 

trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, treningu 
gospodarowania własnymi środkami finansowymi; 

2) treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie 
pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami,z innymi osobami w czasie zakupów, 
w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury; 

3) treningu umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, 
audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych; 

4) poradnictwa psychologicznego, 
5) pomocy w załatwianiu spraw urzędowych; 
6) pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie  

i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc z zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek 
ochrony zdrowia; 

7) niezbędnej opieki; 
8) terapii ruchowej, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację; 
9)  wyżywienia w formie posiłków lub produktów żywieniowych do przygotowania posiłków przez 

uczestnika; 
10) inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub 

podjęcia zatrudnienia, w tym warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy. 
 

 
II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ TEGO 

ZADANIA 
 

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2017 wynosi 
240 920,00 zł   (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia  złotych). 
 



Kwota dotacji może ulec zmianie w zależności od liczby uczestników. 
 
Kwota dotacji może też ulec zmianie w związku z zobowiązaniem z art. 51 c ust. 3 pkt 1 ustawy                         
o pomocy społecznej w brzmieniu od 1 stycznia 2016r oraz art. 2 ustawy z 5.08.2015r. o zmianie 
ustawy o pomocy społecznej oraz udzieloną dotacją na realizację zadania zleconego z zakresu 
administracji rządowej - prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. 
 
 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI 
 

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1817), które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej 

konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców miasta Kościerzyna. 

2. Oferta musi spełniać wszystkie warunki określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferty niespełniające warunków formalnych nie 

będą rozpatrywane). 

3. Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego  

w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.08.2016r. w sprawie wzorów 

ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań                  

z wykonania tych zadań (Dz. U.  2016 r.  poz. 1300). 

4. Wymagane są następujące załączniki do oferty: 

a) kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być 

zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany), 

b) 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), 

c) aktualny statut podmiotu uprawnionego, 

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem (ze wskazaniem imienia, 

nazwiska, datą oraz formułą „za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby/osób 

upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania podmiotu, na każdej stronie dokumentu). 

5. Dotacja udzielona będzie miesięcznie za dany miesiąc, nie później niż do 25 dnia każdego miesiąca 
na podstawie wydanych przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kościerzynie decyzji administracyjnych o skierowaniu do Środowiskowego Domu Samopomocy.  

 
 

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA 
 

1. Zadanie będzie realizowane w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. 
2. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie. 

 
 

 



V. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: 
 

Ofertę zgodną z art. 14 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie sporządzoną 
według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących 
realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz. U  2016r. 
poz. 1300) należy składać do dnia 22 grudnia 2016r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej                      
w Kościerzynie ul. Brzechwy 5, pokój Nr 13 do godziny 900 w zaklejonej kopercie oznaczonej napisem 
„oferta na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.  
 
W przypadku wysłania ofert pocztą, muszą one wpłynąć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej       
w Kościerzynie do 22 grudnia 2016r. do godziny 1000 (nie decyduje data stempla pocztowego). 
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. 

 
 

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

1. Oferty będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym. 
 1) kryteria formalne: 

a) czy oferta została złożona w terminie ustalonym w ogłoszeniu? 
b) czy oferta jest przedstawiona na właściwym formularzy? 
c) Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 

podmiotu? 
d) Czy oferta została złożona przez uprawniony podmiot? 
e) Czy do ofert dołączone są właściwe załączniki? 

   
2. Kryteria merytoryczne: 

a) ocena możliwości realizacji zadania publicznego  przez organizację pozarządową lub 
podmioty wymienione w art 3, ust.3; 

b) ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym 
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; 

c) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których 
organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 będą realizować zadanie 
publiczne; 

d) analiza i ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim  
z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia 
otrzymanych na ten cel środków. 

 
 

3.  Zleceniodawca dokona wyboru oferty Podmiotu, który ma w swych celach statutowych zadania 
z zakresu pomocy społecznej w tym zapewnienie opieki osobom z zaburzeniami psychicznymi. 

 
 
4. Zleceniodawca dokona wyboru oferty Podmiotu, którego oferta na prowadzenie 

środowiskowego domu samopomocy odpowiada wymaganiom określonym w ustawie  
o pomocy społecznej, rozporządzeniu w sprawie środowiskowych domów samopomocy oraz 
niniejszej procedurze konkursowej i została oceniona przez komisję konkursową jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

 Wybór dokonany zostanie do dnia 30 grudnia 2016 roku. 
 



5. Burmistrz Miasta Kościerzyna, uwzględniając opinię komisji konkursowej, dokona wyboru 
najkorzystniejszej ofert. 

 
6. Decyzja Burmistrza Miasta Kościerzyna jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 
7. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia  

umieszczonego na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Kościerzyna. 

 
8. Zleceniodawca ustali termin podpisania umowy na realizację zadania na prowadzenie 

środowiskowego domu samopomocy przez Podmiot, który został wybrany w drodze konkursu.  
 

VII. Dotacja na realizację podobnego zadania wynosiła: 
- w roku 2015 -        222.000 zł. 
- w roku 2016 -   ok.286.568 zł. 
 


