
zARz\DzENtE Nr 0ca0 . lY.+.fl0i0
Burmistrza Miasta Ko6cierzyna
z dnia ... .RS./.,(.,..tC?C.y.,. ... ..

w sprawie ogNoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizacjg zadah z zakresu pomocy
spolecznej na prowadzenie Srodowiskowego domu samopomocy na terenie miasta KoScierzyna.

Na podstawie art, 30 ust. 1 ustawy z dnia B marca 1990r. o samorzqdzie gminnym (tekst jedn,

Dz.U. 2020r. poz. 713 z poln. zm,) oraz na podstawie art, 1 1 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003r. o dzialalnosci pozytku publicznego io wolontariacie (tekst jednolity D2.U.22020r.,po2,1057)

zarzqdzam, co nastg puje :

$ 1 Oglasza sig Otwarty Konkurs Ofert na realizaqq zadan z zakresu pomocy spolecznej na

prowadzenie Srodowiskowego domu samopomocy w Ko6cierzynie dla ok. 30 osob

z zaburzeniam i psych iczn ym i .

$ 2 1. Ustala siq, co nastqpuje:
a) termin skladania ofert konkursowych uplywa z dniem 21 grudnia 2020 r.

b) rozstrzygniqcie konkursu nastqpi do dnia 31 grudnia 2020 r.

2. Burmistrz Miasta, po otrzymaniu opinii powolanej w formie zarzqdzenia Komisji Konkursowej,

dokonuje ostatecznego wyboru organizacji, ktora otrzyma dotacjq na realizacjg zadania

z zakresu pomocy spolecznej na prowadzenie Srodowiskowego domu samopomocy po

u przedn im pod pisan iu z tqorganizacjq u mowy.

$ 3 Przyjmuje siq treSc ogloszenia o Otwartym Konkursie Ofert, ktora stanowi zalqcznik nr 1 do

n in iejszego zarzqdzenia.

$ 4 Wykonaniezarzqdzenia powierza siq Dyrektorowi Miejskiego O6rodka Pomocy Spolecznej.

$SZarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Sporzqdzit: Dorota Wejher - Z-ca Dyrektora MOPS w KoScierzynie

Zalwierdzil Sylwia Trzebiatowska,- Dyrektor MOPS w KoScierzynie

Zatwierdzil prawnie: Pawel Grochal, radca prawny

Liczba egzemplarzy: 3

tr,r,'J:#fr?ffi;.



zat4cznikNr I do zarzqdzeniaN, 0s0.,lll 1fr10
Burm istr4aM ia5ta Ko_Scierzyna
, ania .. 3..I...{ ll "..*ADv .

OGTOSZENIE BURMISTRZA MTASTA KOSCIERZYNA

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

NA PROWADZENTE SNOOOWISKOWEGO DOMU sAMoPoMocY W KoScIERZYNIE

Dzialaiqc napodstawie ustawy zdrua72marca2004 r. o pomocy spolecmej (tj.Dz.IJ.22019 r.
poz. 1507 z p62n. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci poZytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 22020 r. pol.1057.), rozporzqdzenia przewodnicz4cego
komitetu do spraw pozytku publicznego z dnia24 paLdziemika 2018 r. w sprawie wzor6w ofeft
i ramowych wzor6w um6w dotycz1cych realizacji zadah publicznych oraz wzor6w sprawozdafl
z wykonania tych zadah(Dz. U. z 2018r., poz. 2057)

Burmi strz Miasta KoScierzyna

ogiasza otwarty konkurs ofeft na realizacjg w okresie od I stycznia2O2l r. do 31 grudnia 2021 r.
zadania z zal<resu pomocy spolecznej dla podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy
o dzialalnoSci poZy'tku publicmego i o wolontariacie oraz podmiot6w wymienionych w art. 3 ust.
3 tej ustawy, prowadzqcych dzialalnoS6 pozytku publicznego w zakresie pomocy spolecznej,
kt6rych cele statutowe sq zgodne zprzedmiotem niniejszego konkursu.

I. RODZAJ ZADANIA

Przedmiotem konkursu ofert jest powierzenie wykonania zadania publicznego wraz
zudzielentem dotacji na prowadzenie Srodowiskowego domu samopomocy w KoScierzyme
dla ok. 30 os6b z zaburzeniami psychicznymi.

Srodowiskowy dom samopomocy musi dziala( zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Pracy
i Polityki Spolecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie Srodowiskowych dom6w
samopomocy (tj. Dz.U. z 202h. Nr 238, poz. 249) i powinien realizowac zadanie w
nastgpuj4cym zakresie uslug:
1) treningu funkcjonowania w codziennym 2yciu, w tym: trening dbaloSci o wygl4d

zewngtrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejgtnoSci praktycznych,
treningu gospodarowania wlasnymi Srodkami finansowymi;

2) treningu umiejgtnoSci interpersonalnych i rozwrqzywania problem6w, w tym:
ksztaltowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, s4siadami,
z rnnymi osobami w czasie zakup6w, w Srodkach komunikacji publicznej,
w urzgdach, w instytucjach kultury;

3) treningu umiejgtnoSci komunikacyjnych, w tym z wykoruystaniem alternatywnych i
wspomagaj4cych sposob6w porozumiewania siE, w przypadku os6b z problemami w
komunikacj i werbalnej ;

4) treningu umiejgtnoSci spgdzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowah
literatur4, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udzial w spotkaniach
towarzyskich i kulturalnych;

5) poradnictwa psychologicznego,
6) pomocy w zalatwianiu spraw urzgdowych;



7) pomocy w dostgpie do niezbgdnych Swiadczef zdrowotnych, w tym uzgadnianie
i pilnowanie termin6w wiz74 u lekarza, pomoc z zakupie lek6w, pomoc w dotarciu do
j ednostek ochrony zdrowia;

8) niezbgdnej opieki;
9) terapii ruchowej,'w tym: zajEcia sportowe, turystykg i rekreacjg;
10) wyzywienia w formie posilk6w lub produkt6w Zywieniowych do przygotowania

posilk6w przez uczestnika;
ll)inne formy postgpowania przygotowuj4ce do uczestnictwa w warsztatach terapii

zajgciowej lub podjgcia zatrudnienia, w tym warunkach pracy chronionej na
przystosowanym stanowisku pracy.

Na realizacjg zadania tego samego rodzaju przeznaczono w rokl 2020 kwotE w
wysokoSci 687.687,00 zl. (slownie: sze66set osiemdziesi4t siedern tysigcy szeS6set osierndziesiqt
siedem zlotych).

III. WYSOKOSC SNOUTOW PIJBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA
REALIZACJ4 TEGO ZADANIA

Planowana wysokoSd Srodkow publicznych przeznaczonych na realizacjq zadania w roku
2021 wynosi 692.990 zl (slownie: szeSiset dziewigddziesi4t dwa tysi4ce dziewigdset
dziewiEcdzi es i4t zlotych).

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji nastEpuje z zastosowaniem przepis6w ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz.

U.22020 r.,poz. 1057).

Burmistrz Miasta KoScierzyna przyznaje dotacje celowe na realizacjg zadama
podmiotom wylonionych w konkursie dla ktorych nie stosuje sig trybu odwolania.
Burmistrz Miasta KoScierzyna mohe odmowi6 podmiotowi wytronionemu w konkursie
przyznania dotacji i podpisania urnowy, w przypadku gdy okaze sig, ze:

7) rueczywisty zakres realizowanego zadariaznaczEco odbiega od opisanego w ofercie;
2) podmiot lub jego reprezentanci utrac4 zdolnoSd do czynnoSci prawrrych;

3) zostanq ujawnione nieznane wczeSniej okolicznoSci podwalajqce wiarygodnoSd
merytoryczn4 lub fi nansow4 oferenta;

W ramach dotacji dofinansowane bgd4 wylqcznie wydatki biez4ce bezpoSrednio zwi4zane
z realizacjq zadania. Dotacje nie mog4 byc przeznaczone na zadania o charakterze
inwestycyjnym.

5. W ramach udziahu wlasnego oferenci maj4 mo2liwoSi wniesienia wkladu osobowego
(w tym pracy spolecznej czlonk6w i Swiadczefr wolontariuszy), pod warunkiem
pr zestr ze gania nastgpuj 4cych zasad:

2.

a
J.

1) zakres, spos6b iliczba godzin wykonywania
okreSlone w porozumieniu zawartym zgodnie
publicznego i o wolontariacie;

2) wolontariusz powinien posiadac kwalifikacje

pracy przez wolontariu sza musz1 byc
z art. 44 ustawy o dzialalnoSci poZytku

i spelniai wymagania odpowiednie do



rodzaju i zakresu wykonywanej pracy;
3) jezeli wolontariusz wykonuje pracg tak4 jak staly personel, to kalkulacja wkladu pracy

wolontariusza winna byi dokonana w oparciu o stawki obowi4zuj4ce dla tego personelu;
jezeli wolontariusz wykonuje prace wymagaj4ce odpowiednich kwalifikacji, to
kalkulacja wkladu pracy wolontariusza winna byi dokonana w oparciu o
obowi4zuj4ce stawki rynkowe; w pozostalych przypadkach przyjmuje sig, iz wartoSi
pracy wolontariuszanie mole przekroczyc kwoty 78,30 zL za jednq godzing pracy.

6. Szczegolowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania
reguluje umowa zawarta pomigdzy oferentem a Burmistrzem Miasta KoScierzyna.

7. Zlo\eme oferty nie jest r6wnoznaczne z przyznaniem dotacji, ani nie gwarantuje
przyznania dotacji w wysokoSci wnioskowanej przez Oferenta.

8. Dotacja udzielona bgdzie miesigcznie za dany miesi4c, nie p62niej ntZ do 25 dnia
kaZdego miesi4ca na podstawie wydanych przez Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy
Spolecznej w KoScierzynie decyzji administracyjnych o skierowaniu do
Srodowiskowego Domu Samopomocy i ustalonej dotacji zgodnie z ustaw4 o pomocy
spolecznej.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1. Zadanie winno byc zrealizowane w okresie 01.01.2021r. do 3 1.12.202h. z zastrzeZeniem, iz
szcze golowe warunki wykonani a zadania okre Slo ne zo stan4 w umowi e.

2. W sytuacjach uzasadnionych specyfikq zadaniarozpocz1cie reahzacji zadaniamoZe nast4pi6
przed datq zaw ar cia umowy.

3. W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. 2,koszty realizacji zadania, kt6re poni6sl oferent
przed zawarciem umowy bgd4 podlega6 refundacji przez Gming Miejsk4 Kolcierzyna z
zastrzeheniem, 2e refundacja nie obejmuje wydatkow poniesionych przed I stycznia 2027
roku, ani przed terminem rozpoczEciarcalizacji zadaniaokreSlonym w umowie.

4. Refundacja Srodkow z Gminy Miejskiej KoScierzyna nast4pi w przypadku przyznania
dotacji przez Burmistrza Miasta KoScierzyna i podpisania umowy.

5. Zadanre winno byc zrealizowane z najv,ryZsz4 starannoSci4 zgodnie z zawartq umow4 oraz
obowiEzuj 4cymi standardami i przepisami prawa.

6. Przyznawanie uslug w Srodowiskowym domu samopomocy nastEpuje na podstawie
decyli administracyjnej, wydanej przez Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy
Spolecznej w KoScierzynie.

V. TERMIN I SPOSOB SKI,ADANIA OFERT:

Podmioty uprawnione do udzialu w postgpowaniu konkursowym, skladaj4 prawidlowo
wypelnione pisemne oferty realizacji zadama wg wzoru okreSlonego w rozporz4dzeniu
przewodniczqcego komitetu do spraw poZytku publicznego z dnia 24 paldziernika 2018r.
w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczqcych realizacji zadania
publicznego oraz wzor6w sprawozda z wykonania tych zadania (Dz. lJ. z 2018r. poz.
2057),wrazzzal1cznikami (do kaldej oferty nale?y dolqczy( komplet zalqcznikow). Oferta
musi by6 czytelna oruz wypelniona we wszystkich punktach, kt6re dotyczq oferenta (eSli
punkt nie dotyczy oferenta nalezy wpisai ,,nie dotyczy"). W przypadku opcji
,,niepotrzebne skreslii", naleZy dokona6 wlaSciwego wyboru. Ofertg podpisuje osoba lub
osoby upowaZnione do skladania oSwiadczeri woli.



Do oferty naleLy dolqczy(,:
1) wyci4g z Krajowego Rejestru S4dowego lub inny wlaSciwy dokument

stanowi 4cy o podstawi e dzialalnoSci podmiotu :

a) w przypadku fundacji i stowarzyszefi - aktualny (zgodny ze stanem faktycznym)
!\rypis z Krajowego Rejestru S4dowego,

b) w przypadku pozostalych podmiot6w - inny dokument wtraSciwy dla podmiotu,
c) dla podmiot6w dzialaj4cych na podstawie przepis6w o stosunku Pairstwa do

KoSciola Katolickiego oraz do innych koSciol6w i zwiqzkow wyznaniowych,
obowi4zkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu ksigdza na
proboszcza parafri,pelnomocnictwa lub upowa2nienie zarzEdu gl6wnego
wydane dla os6b go reprezentuj4cych z oddzialow terenowych nie
posiadaj 4cych osobowoSci prawnej ;

2) inne jeSli wymagane np. dokumenty upowaZniaj4ce dan4 osobg lub osoby do
reprezentowania podmiotu - dotyczy podmiotow, kt6re w dokumencie stanowi4cym
o podstawie dziatalnoSci nie posiadaj4 informacji o osobach upowaznionych do
reprezentowania podmiotu, oSwiadczenia wlaSciwego organu, zaruqdu glownego lub
innego organu wykonawcz ego, v'ryra1aj4ce:

a) upowaZnienie na sktradanie oferty narealizacjg okreSlonego zadaniapublicznego,
b) zgodE na zawarcie w imieniu podmiotu skladaj4cego ofertg umowy z Gmin4

Miejsk4 KoScierzyna,
c) upowaznienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywanierozliczen

w tym zakresie,
3) odpis statutu lub inny dokument potwierdzajqcy zakres dzialalnoSci podmiotu-

w przypadku kopii dokument6w winny byd one potwierdzone za zgodnofl(,
z orygtnalemprzez osoby uprawnione do reprezentacji,

4) informacjg o wczeSniejszej dzialalnoSci podmiotu skladaj4cego ofertg w zakresie,
kt6rego doty czy zadanie;

5) oSwiadczenie o posiadanym rachunku bankowym wrazz numerem.

[Jwaga: Zalqczniki nalezy potwierdzit za zgodnoSt z oryginalem na kahdej stronie
(pieczqtka organizacji, podpis osoby upowaZnionej z pieczqtkq imiennq oraz datq).

Uwssa: O/brtg muszq podpisab osoby, ktdre zgodnie z zapisami w KRS lub innym
dokumencie prawnym sq upowaZnione do reprezentowania oferenta na
zewnqtrz i zaciqgania w .jego imieniu zobowiqzafi finansowych (zawierania umdw).

Oferty nale?y sklada6 w Miejskim Osrodku Pomocy Spolecznej w KoScierzynie, ul.
Brzechwy 5, 83-400 KoScierzyna, w zamknigtych opieczgtowanych kopertach opatrzonych
napisem ,,Konkurs" oraz nazwq zadania (nale|y wpisad nazw1 zadania z tekstu
ogloszenia konkursowego) osobiScie lub drog4 pocztow4 (decyduje data wplywu a nie
stempla pocztowego) w terminie: do dnia 21 grudnia 2020 roku do eodz. 10.00.
a) Druk oferty realizaqi zadarua publicznego moZna pobrad w Miejskim Osrodku Pomocy
Spolecznej w KoScierzynie pok. Nr 13

Ofefty muszq by6 podpisane i opieczgtowane przez ofercnta, kaZdy wniosek powinien byi
trwale polqczony.

ZloZone ofert nie podlegaj4 uzupelnieniu ani korekcie po uplywie terminu ich skladania.
Oferty zloZone po terminie oraz sporzqdzone wadliwie lub niekompletre pozostan4 bez
rozpatrzenta.



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

1. Oferty bgd4 oceniane pod wzglgdem formalnym i merytorycznym.
1) kryteria formalne (zal. nr 1):

a) czy oferta zostala zlohona w terminie ustalonym w ogloszeniu?
b) czy oferta jest przedstawiona na wlaSciwym formularzy?
c) Czy oferta zostala podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania

podmiotu?
d) Czy oferta zostala zloAona przez uprawniony podmiot?
e) Czy do ofert dol4czone s4 wlaSciwe zalqcznlki?

2) kryteria merytoryczne (zal. nr 2):
a) ocena mo2liwoSci realizacji zadania publicznego przez organizacjE

pozaruqdow4lub podmioty wymienione w art 3, ust.3;
b) ocena przedstawionej kalkulacji koszt6w realizacji zadania publicznego,

w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
c) ocena proponowanej jakoSci wykonania zadania i kwalifikacje os6b, przy

udziale ktorych organizacjapozarzqdowa lub podmioty okreSlone w art. 3

ust.3 bgd4 reaLizowac zadanie publiczne;
d) uwzgl gdni eni e planowany ch przez or ganizail g po zar z4dow4 lub p odmi oty

wymienione w art. 3 ust. 3 wkladu tzeczowego, osobowego, w tym
Swiadczenia wolontariuszy i pracy spotecznej czlonk6w

e) anahza i ocena realizacji zleconych zadai publicznych w przypadku
organizacji pozarzqdowej lub podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3, kt6re
w latach poprzednich realizowaly zlecone zadania publiczne, bior4c pod
uwagg rzetelnoSi i terminowo{c oraz spos6b rozliczenia otrzymanych na ten
cel Srodk6w.

2. Zleceniodawca dokona wyboru oferty Podmiotu, ktory ma w swych celach
statutowych zadania z zakresu pomocy spolecznej w tym zapewnienie opieki osobom
z z*ur zeniami p sych iczny mi.

3. Zleceniodawca dokona wyboru oferty Podmiotu, kt6rego oferta na prowadzenie
Srodowiskowego domu samopomocy odpowiada wymaganiom okreslonym w ustawie
o pomocy spolecznej, rozporzqdzeniu w sprawie Srodowiskowych dom6w
samopomocy oraz niniejszej procedurze konkursowej i zostala oceniona przez
komisjg konkursowq jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Wybor dokonany zostanie do dnia 31 grudnia 2020r.

4. Burmistrz Miasta KoScierzyna, uwzglgdniajqc opinig komisji konkursowej, dokona
wyboru naj korzystniej szej ofert.

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



6.

7.

Wyniki konkursu zostan1 podane do publicznej wiadomoSci w formie ogloszenia
umieszczonego na tablicy ogloszefl, w Biuletynie Informacji Publiczne.i oraz na
stronie internetowej Urzgdu Miasta KoScierzyna.

Zlecenrodawca ustali termin podpisania umowy na realizacjE zadania na prowadzenie
Srodowiskowego domu samopomocy przez Podmiot, kt6ry zostal wybrany w drodze
konkursu.

POSTANOWIENIA KONCOWEvIL

Dotowany podmiot, zobowiagany bgdzie do:

1) wyodrEbnienia w ewidencji ksiggowej Srodk6w otrzymanychnarealizacjg umowy;
2) udostgpnienie na wezwanie wlaSciwej kom6rki organizacyjnej Miejskiego

OSrodka Pomocy Spotecznej w KoScierzynie oryginal6w dokument6w (faktur,
rachunk6w) oraz dokumentacji, o kt6rej mowa WLej, celem kontroli prawidlowoSci
wydatkowania dotacji otaz kontroli prowadzenia wlaSciwej dokumentacji z niq
zwiqzanej;

2. Kontrola, o kt6rej mowa wyilej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli caloSci
realizowane go zadaniapod wzglgdem fi nansowym i merytor y cznym.

4. Wyniki otwaftego konkursu ofert przedstawione zostanq na tablicy ogloszeri w siedzibie
Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecznej w KoScierzynie oraz zostan1 opublikowane w
Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.koscierz)rna.eda.pl oraznastronie intemetowej.

W pozostalym zakresie nie objgtym niniejszym ogloszeniem maj1 zastosowanie przepisy
ustaw z dnia 12 marca 2004 r o pomocy spolecznej (tj.Dz.IJ. z 2019 r., poz. 1507 z p62n.

zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci pozytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. 2 2020r., po2. 1057).



ZalEcznik nr 1

KARTA OCENY OFERTY

I. Weryfi kacia formalna:

Podpisy czlonk6w Komisj i :

1.

2.

3.

Nazwa zadania'.

Prowadzenie Srodowiskowego domu samopomocy w KoScierzynie dla ok. 30 os6b
z zabur zeni ami psychicznymi.

Nazwa Podrniotu:

Kryteria formalne: Tak Nie Uwagi

I Czy Podmiot zloLyl ofefig w tenninie
okreSlonym w ogloszeniu konkursowym?

2. Czy oferta zostala zloZona na wlaSciwym
fonnularzu?

3. Czy ofefta jest podpisana przez osoby do

tego upowa2nione?

4. Czy oferta zostala zlohona przez Podmiot
uprawniony do uczestnictwa w otwartym
konkursie ofert?

5. Czy oferta zaw iera wym agan e zal4czniki?

Czy oferta spelnia kryteria formalne?



Zalqcznik Nr 2

IL Ocena merytorlzczna punktowa

Podpisy czlonk6w Komisji:

1

2.

3.

Kryteria oceny merytorycznej

Pu n ktacj a

IloS6 punkt6w przyznanych
przez czlonk6w Komisji

Konkursowej Suma
punkt6w

Sretlnia

arvtmet.

1 2 3

1 Ocena mozliwo Sc i r eahzacji zadania
publiczneg o ptzez or gamzacjE

p ozar zqdow4 lub podmioty

wymienione w art 3, ust.3;

0-5pkt.

2 Ocena przedstawionej kalkulacj i

koszt6w realizacji zadania, w tym w
odniesieniu do zakresu rzeczowego

zadania?

0-5pkt.

3 Ocena proponowanej j akoSci

wykorrania zadania i kwalifikacje os6b,

przy uclziale kt6rycli Podrniot bEdzie

realizowa6 zadanie

0-5pkt.

4 Analiza i ocena wykonania zadaf
zleconych Podrriotowi w okresie

poprzednirn z Lrwzglgdnieniem

rzetelrro6ci i terminowo5ci ich realizacji
oraz sposob u rozliczenia otrzymanycl'r

na ten cel Srodk6w

0-5pkt.

RAZEM:


