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OGŁosZENIE
OTWARTEGO KONKURSU OFERT

.NA REALIZAC.IĘ ZADANIA Z ZAKRESU PoMoCY SPoŁECZNEJ
NA SWIADZCENIE USŁUG oPIEKI]ŃCZYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

BoGUCHWAŁA w RoKU 20l8

Do konkursu mogą przystąpić organizac.ie pozarządo\ł'ę. o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawv z dnia
2'l kwietnia 2003 roku o działalności poŻytku publiczncgo io rvolontariacie o.u' pódlni..,,y
lł'yllienione w ań. 3 ust' 3 tej ustaw}'.

l. Przedmiot zadania.

Przcdmiotem zlecenia zadania .jest świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkailców Gnrin;
Boguchr.vała lv zależności od potrzeb faktycznych Grniny.

Przewidywana (orientacy.jna) liczba godzin w ciągu l dnia roboczego na wszystkich po<lopiecznych
wynosi około 40 godz. Liczba godzin rrrożc się zmieniać.

2. Rodzaj zadania.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu. któremu Zostanie powierzone wykonanie zadania
z zakresu pomocy społeczne.j.

7'adanien pomocy społeczne-j objętym przedmiotorvvm konkursem -jcst zapewnienie usług
opiekuńczych zaspakajających potrzeby życiowe ludzi chorych i nicpełnosprawnych r.v miejsctl ich
zamieszkania, w tyn zaspaka.jalrie codzicnnych ży'ciow1,ch potrzcb a w szczegó|ności:

J) utrzynlanie czystości rv pomieszczeniach osoby wymagającej opieki.
2) dostarczanie aftvkułów spożyrł.czych i innych związanych z prowaclzenicnr

donrorvego,
przygotowan ie posiłktirv z uwzględnien iem diety'.
pomoc w spożvwaniu posiłkórv'
pranie bieliznv osobistej i pościelowej clraz przcslanie łóżka'
pomoc przy Załatłianiu potrzeb fi zjologiczny'ch.
zapobieganie ptlwstawania odleżyn i odparzeń"
zaperł nienie kol)lakló\\ ,,' ol()e/ellicln.

gospodarstwa

3)
4)
s)
ó)
1)
8)
e)
t0)

il)

udzielanie infbrmac.ji. wskazówek i ponrocy w zakresie rozwiązyrvania spraw żvcitlwvch'
świadczenie poradnictwa w zakresie rclzrł'iązv rłan ia problenrów i udzielania pomocy przeZ
właściwe inst1tucje oraz organizac.je Śrł,iadczące pomoc.
pobudzanie społecznej ak6.-wności i inspirowanie działali samopomocowych w Zaspo-
kajaniu niezbędnych potrzcb żr.'c iowych osób'

Podstawą prą_znania Llsług opiekuńczych jcst dec1'zja adnrinistracvjna rł,ydana przcz Dyrektora
Miejskiego ośrodka Pomocy Spolecznej rv Boguchwale.
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3. Czas realizłcji zadania.

Realizac.ja zadali z zaklesu ponrocy społccznc_j doty'cz1 okresu od l stvcznia 2018 roku do 3l
grud nia 2018 roku.

'ł. K}votn przeznaczona na realizację zadania.

Przerridt'uana k\\ota lla realizację zadania u1ntlsi l20.000 zl (slorł'nie: sttl dwtulzieścitt tysięL.y
zhttych).

5. Warunki przvstąpicnia do konkursu.

Wartlnkięrn prz1stąpienia do konkursLt.jcst złoŻenie rr Biurzc Obsługi Klienta LJrzędLr Micjskiegrl
rr Boguchlł'ale- bądź przesłanic za pośrcdnictwenl poczt) oLrtY u zanlkniete.j kopcrcic. of'crt1 rr inll.t
b1ć prz1''gotclu'anc zgodne Ze \\Zorcenl clkreślonrnl w rclzporządzen iLl Ministra Rodzinl'. Pracy
i |'olitJ'ki Spoleczncj z dnia l7 sierpnia 20l6 roku rv sprawie lvzoru ofcń i ramowych ł'zorół'
umół' dotycząc-vch realizacji zadań publicznvch oraz tyzoru sprał'ozdań z lvykonania tvch
n'dań (Dz. U. z 20ló r.' poz. 1300) oraz podpisane przcz tlsob1 Ll porr.ażlr iclne do sk|adania
ośrr iarlczeń uoli. zgodnie z ur'ciągielll z Kra_jorvcgo Rejestru Sądo\\'ego lLrb zgtldnie z innlln
doktlmel]tellr potrr, ierclzaj ąc1'm status pra\\n) podnliotu i Ltlll occlrr' an ie osilb go I'cprczclltu jąc1 c h.
lr' nieprzekraczalnym terminie do dnia 1,l grudnia 20l7 roku (decrdLle data rvpły rr tl do urzędu).
Ofeft1'złożone po tcnlinie nie będą rozpatr1rlane.

()l'ert1- rlinnr ulvzględniać.jcdnostko\\,} koszt ti. koszt.iednej godzin1'usługi opiekuriczc.|. Na kopcrcic
rrinna rlidllieć intbrnlacja: ..()tlvańy konkurs ofert na rcalizację za<lania z zakresu pomocv
społccznej na świadczenie uslug opiekuńcrych dla micszkańcół' Gminy Boguchwala lv roku
2018".

Wraz z of'ertą należr złożyć naslępuiące załączniki:
l) aktualn1 odpis potrv iertlza.jący' lłpis clo u1aścirre.j eiłidenc.ji lttb odporłiednio rr'lciąg

z erl'idencji lub innc dokutnent) pot\icrdzaiące status pra\łn} olerenta i ulnclcorvanic osób
go reprezentuj ącr ch.
aktualnv statut podmiotu.
sprarrozi1anie flnaltsou'e i mer\lon,cZnc z działalnclści pcldnliotLt za Llbicgłl' rok lub
l przr'padktt clclt1'chczaso* ej krótszej działalności - za okres tej działalllości.

l)
r)

Pouczenie:

Dłlptt's:c':rl 's ię nul:l iyttlść -łozcn iu. :Lrnl iu'\l '\!)l'u:'r'Oztltłl iu .finun sł llt'c gtl '

r1)

inlómluc'li linunsoltcj' lt' pr:17ltttlktt gtlr łlrgunizu<'jt[ któru:e tzglętlu nu 10nin. l) k!ór.|'l
|lt()l|,(l ||'(tr!' 52 ust'l lt' :lt'iqzktt 1url. 3 u'\t' l pkt' 9 u.stulrv o ruc.hnt kr nt'łl'it'i' nie nttt
nr rl ivtlśt'i dtlh1c':cn itł'spruto:tlun itt fi nun'sołe go.
inlitnltt,:'jifinutst)}|ej :L! Os!tttlIi ru)k obrololt'ł'nu druklt .\ l01oltiq('.\,|1l Zulqt':nik dłl ninief s:cgrl
oglo.s:cniu luh

's1lruu'o:ttuniu :tożtlne do v'ht'śtiv'ego tlrgutltt' ule je:;:c':e nic ztttlt'ierd:onego pr:c: Qrgdn
zuhriard:ujt1t'l'' łl klóry'n n()\1'(1 \l' url' 53 ust.] v :lriq:ku : ąr!' 3 u'\t'l pkt' 7 u'\Id\I''.'
ł l n u' h tł łt k rlyt' t l śt' i

ośrriadczęnie o tennillorv\'l]l rozliczcltitt się z dotr.'chczas otrz}l]lan),ch dotacji z -ietlntlstek
silm()r,/U(l(,\\ \ C ll.
posiadanc rcfćrenc.jc i opinic.s)
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Kopie rvsz-ystkich dokunrenlćlrv powinnv by'c opatlzone podpiscm za zgcldność 7 oryginałcm przez
osobę uprawnioną do feprezento$ania podlniotu (rł'1'drLrki elektroniczne z svgnaturami nie w}'-magaj{]
podpisu za zgodność z ory'ginałcm)'

6. Kryteria oceny ofert.

l. Oceny ftlrmalnej rł'nioskórv dokclna Kclnlisja Konkursorva pcxvołana odrębnym zarządzenietn.
kt(lre dotlkreśli zasad1'.je.j pracy.

2. occna l'ormalna wn ioskórv dot}'cz}' następtliącYch kry terió\l :

2.l ofcrtajcst prawidłorr,a pod rvzględcnl formalnyln gdy spełnia następujące kry'teria:

a) sporządzona -jest na prarvidłołym fornrularzu.
h l 'r lr'ż,'na rr okresIollr tn lermillie.
c) zadaniejcst zgodne z celalni i zalożeniami n]er}torvcznymi ktlnkursu.
d) ot_erta Została Złożona przez uprarrnionv podnriot.

c) za''r, iera wszvstkie rł.vmagane załączniki.
f) opatrzona lvraz. z załącztlikami datą oraz podpisami clsób rcprezentLl jących podrniot

(u prarł'n ionr'nl i Statutowo bądŹ upoważnionr'nli lv t1,nl celu).
g) złożonc są oświadczenia. o których mo\\'a na ostatnie.j stronie of'cft1'. poprzez zakreślenie

wlaścirvy_ch pozycj i.

h) Została uzupełniona o brakujące dokuntenty i podpisy. \\.\\)Znaczoll'\tn terlninie.

2.2 of'erta niespełniająca kryteritiu'. o kt(trych morł'a rv pkt. 2. l. zostanie odrzucona z polvodór.v
fbrnralnvch.

3. ()ceny merytoryczncj dokona Komisja Konkurstlrł,a stclsu.iąc następLrjące krvteria:

a) możliivość rcalizac.ji zadania publicznego przez organizac.ię pozarządorvą lLlb podrniot1.
rr'vnlieniottc rł ań.3 ust.3 ustaw}' o działalności pożvtku publiczncgo i rvolontariacie
/0 do 2 pkt./.

b) dośrviadczenic olerenta rv realizac.ji zadań o podobnr'm charaklerze /0 do 4 pkt./.

c) doślviadczenie of'crcnta rv doty,chczasclrve.j ilspółpracy z gnriną Bclguchll'ała /0 do 3 pkt'/.

d) ktvalitikacjc ostib przy udziale którvch organizac.ja pozarządcllva lub podmioty określone
\\ ań' 3 ust' 3 będą realizorłać zadanie publicznc /0 do 3 pkt./.

e) rzetelność i tcrnlinowość oraz sptlscib rozliczenia dot1''chczas otrz1,nlan1,ch środkór.v na

realizację zadania /0-'l pkt./.

fl kalkulac.ia kosztów rcalizacji zadania /0-'ł pkt./.

g) deklarorvanv rr kład rzecztlrv1', tlsclbtlrły. rv tym świadczenia lłoltlntariuszy i pI'acę spoleczną
członków /0_'1 pkt'/.

- maksyrnalnic - 24 pkt.

7. Tryb wyboru ofeń

J. ()f'erty- ktilre cltrzynla.jq lł, tlcenie Konlis-ji Konkursorvej poniŹe.j J6 pkt.. nie uz-v-skrją

rckolnelldacii drl dtl|lltallrorł ania.

2. Burmistrz l]oguchrvały pode.jrnLrje ostateczną dec;'z.ję o do fi nansclrvaIl itt zadań. spośród
przedstarvionych przez Komisję Kclnkursorrą rekorncndacji. poprzcz StosoWne 7'arz.ąłlz.elic.

3. RoZStrZ}'gn ięc ie konkursu nastąpi nie ptlźnicj niŹ u ci4gu 20 dni od dnia rr'skazanego lr rozdziale
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1' Zarządzenie Burl]]istrza Boguchwały rv sprarł ie wyboru ofćn i prz1'znania dotacji. stanoił i

podstawę do zawarcia pisemnej unlorvy z podmiotcm.

5. Od rozstrzygnięcia rv sprarvie rlyborLl oten1' i Lrdzieleniu dotac.ji nic stosujc się try'bu

6.

odwolawczego.
W1'niki otrvartego kcllrkursu tlf'eń zostaną podane do rl iadomości publiczncj (rv Biulety'nie

Inlormac.ji Publiczne.j (imiń1' Boguchrł,ała. na tablicv ogłoszeń oraz na stronie intcrnctowcj

\r]\]-b!.s!!! trrłrr!L]r!)
Podpisanic Umoił'y nastąpi po ogłoszeniu u'1'nikórł'' Umorva okrcś|a rvarunki realizacji zadania

publiczncgo. zgodnic zc \\,Zorcm ulnow} clkreślonvm rozporządzcnicm Ministra Rodzin1,. Pracy

i Polit}ki Społeczne.i z dnia l7 sicrpnia 20l 6 roku. l' sprarvie rłzorów ol-eń i ramowych rrzclrórv

umóW dot'Vczących realizac.ji zadali publicznych oraz rvzorórv sprawclzdair z rv'v- konania tych

zadań (Dz. t]. z 20l6 r'. poz. J300)'

8. Zobowiązaniaoferentół'.

o1'erenci przetl podpisallienr unlorv-"_ zoborł'iązani są do przedłożenia kosztorySu realizac.ji

z.adalia z urlzględnieniem k\\ot)' przyZnalle_i dotacji oraz dostosorrania harInolrogramu realizac-ji

zadan ia.

NieprzedloŻenie u'lv. dokttnlentów oznacza rezy'gnac.ję podmiotu z realizac.ii zadania

pLrblicznego. a t)m sarn)-rn z przlznane.j dotacji.

Burnristrz Boguchrvah może odmówić podpisania ulno\\'V lla realizac.ję zadania publicznego
w przypadku:

utraty przez podmiot zdolności do czynności prarvn1'ch.

- u.jarrnienia okoliczności podr.vażający'ch rł iarvgodność pcldmiotu.

Bunnistrz BoguchrvaĄ' Zastrzega sobie prarvo clo uniclvaŻnicnia konkursu bcz podania_ł'

L

1

prz) czylly.
5. Wyłącznie dcl cclór.v pronrocl jn o-rek lam orvy'ch realizorł,anych zadań. olerenci otrz'v_ma.ią zgodę

na rł'vkorzvstanie symboli Cirlriny'Boguchrrała: logo ltlb herbu.

9. Warunki realizacji umorł'y dotacyjnej.

Kosztl poniesione przez of'erenta przed podpisanicm umo\!) i po zakoriczeniu rcalizacji zadania
okrcśloncgo rł utncrrł,ie nic tnogą stancxvić podstarły' dcl rozliczenia rv1,datkórł'. w ramach rcalizalji
zadania publiczllcgo. W1'jątck nrogą stanowić działania nicflnansowe pode.jnlorvane przcd
rclzptlczęciem rcal izac.j i zadania dla u łaśc iwe-i -iego real izac-j i.

Niedoz''vtllone .iest podrlojne finansouanic tj. rozliczenie rr,1'datków rł ramach realizac.ji zadania
publicznego. które zostałl rr calości lub częściorvo rozliczonc rv ramach realizacji illnego zadania.

Sprarvozdanie z rea\iz.acji umorv;' składa się osobiście lub przes1'łką pocztową poleconą
rv przewidzian1''m rr' umowic tclminie na adres Zleceniodawc},' Termin. urlaża się za zachoł'any.
.jeżeli przcd jcgo Ltpłyrvcm pismcl zostało wyslane rr lorlnie clokumcntLl c lcktron icznegcl rł'rozulllictliu
przepisórr,usta\\'} Z dnia l7 lutego 2005 r. o informaty'zacji działalności podmiotórv realizujący'ch
zadania publiczne' za pośrl iadczen icnr przedłożenia Zleceniodarł'cy. lub nadane iv polskie.j placówcc
pocztowe-j operatora publ icznego.



10. Informacja o wysokości środków linansowych Gminy Boguchwala przeznaczonych na
realizację zadań w roku 2016 (dotacja)

Z zakresu pomocy społecmej: ,,Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy
Boguchwała'' - l20.000 zł słowni e: sto dwadzieścia tysięcy złotych.

Dodatkowych informacji doĘcących:

_ procedury ,konkursowej udziela Katarryna Błońska-Mnich
w Boguchwale tel. (17) 87 55 255,

- merltorycmego zakresu zadania udziela Gabriela Gajdek
Pomocy Społecmej tel. (l7) 87 55 262.

- pracownik Urzędu Miejskiego

_ pracownik Miejskiego ośrodka


