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Zarządzenie NrZ3 7 t zo t s
Burmistrza BoguchwaĘ
z dnia 30 listopada 2015 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Boguchwała
w roku 2016

Działając na podstclwie art. 25 ustaluy z dnia ]2 marca 2001 roku o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2015 r., poz. l53 ) oraz art. ]3 u,stawy z dnia 21lrwietnia 2003 roku o działalnościpożytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2011r., poz. I I1B z późn. zm.) oraz UchwaĘ Nr WI.187.2015
Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 26 listopada 2015 r. w sprclwie przyjęcia ,,Programu współpracy
Gminy Boguchwała z organizctcjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustcnły z dnia 21 lłłietnia 2003 roku o pożytku publiczłrym i o wolontariacie na rok 2016"

s1
ogłaszam otwaĘ konkurs ofert na reallzację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na
świadczenie usług opiekuficzych dla mieszkańców Gminy Boguchwała w roku 20l6.

s2
Na realizacj ę zadań wymienionych w $

l w formie

powierzenia, przeznacza się kwotę w wysokości

90.000 słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych.

s3
Treśó ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

s4
Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. polityki społecznej.

ss
Zarządzenie wchodzi w

Ęcie

z dniem podpisania.

'_

Załącznik

do Zarządzenia

ivil)Łizo t s Burmistrza BoguchwaĘ
z dnia 30 listopada 201 5 roku

oGŁoSZENIE

OTWARTEGO KONKURSU OFERT
NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU PoMoCY SPOŁECZNEJ
NA ŚwIADZCENIE USŁUG oPIEKUŃCZYCHDLA MIESZKANCow GMINY
BOGUCHWAŁA w ROKU 2016
Do konkursu mogą przystąpió organizacje pozarządowe, o których mowa w aft. 3 ust. 2 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 roku o działalnościpozytku pub|icznego
wymienione w aft. 3 ust. 3 tej ustawy.

1.

i o

wolontariacie oraz podmioĘ

Przedmiot zadania.

Przedmiotem zlecenia zadania jest świadczenie usfug opiekuńczych dla mieszkańców Gminy
Boguchwała w za|eżnościod potrzeb faktycznych Gminy.
Przewidywana (orientacyjna) liczba godzin w ciągu 1 dnia roboczego na wszystkich podopiecznych
wynosi około 40 godz.Liczba godzin moze się zmieniać.

2.

Rodzaj zadania.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie powierzone wykonanie zadania
z zakresu pomocy społecznej.

Zadanięm pomocy społecznej objętym przedmiotowym konkursem jest zapewnienie usfug
opiekuńczych zaspakajających potrzeby zyciowe ludzi chorych i niepełnosprawnych w miejscu ich
zamieszkania, w t)im zaspakajanie codziennych życiowych potrzeb aw szczególności:

1)
2)

utrzymanie czystości w pomieszczeniach osoby wymagającej opieki,

dostarczanie

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
1

1)

aĘkułów spożyvvczych i innych związanych z prowadzeniem

gospodarstwa

domowego,

przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diety,
pomoc w spożywaniu posiłków,
pranie bielizny osobistej i pościelowej orazprzesłanlełożka,
pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
zapobieganie powstawania odleżyn i odparzeń,
zapewnienie kontaktów z otoczeniem,
udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rorwiązywania spraw życiowych,
świadczenie poradnictwa w zakresie rozwiąływania problemów i udzie|ania pomocy przez
właściweinsĘtucje oraz organizacje świadczącepomoc'
pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań Samopomocowych w Zaspokajaniu niezbędnych potrzeb Ąciowych osób.

Podstawą przyznania usług opiekuńczych jest decyzja administracyjna wydana przez Dyrektora
Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale.

3.

Czas realizacji zadania.

Realizacja zadańz zakresu pomocy społecznej doĘczy okresu od 1 stycznia2016 roku do 31 grudnia
2016 roku.

4.

Kwota przeznaczona na realizację zadania.

Przewidywana kwota na realizac1ę zadania wynosi 90.000
złoĘch).

5.

zł (słownie: dziewięćdziesiąl

Ęsięcy

Warunki prrystąpienia do konkursu.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w Biurze obsługi Klienta Urzędu Miejskiego
w Boguchwale,bądź przesłanie za pośrednictwem poczty oferly w zamkniętej kopercie. ofeĘ winny
byó przygotowane zgodne Ze wzorcem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy
dotyczących reallzacji zadania publicznego oraz wzorl sprawozdania z wykonania zadania ofaz
podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem
z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumęntem potwierdzającym status prawny
podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących' w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22
grudnia 2015 roku (decyduje data wpĘwu do urzędu). ofeĘ złożonepo terminie nie będą
rozpatrywane. ofe'ty winny uwzględniać jednostkowy koszt tj. koszt jednej godziny usługi
opiekuńczej. Na kopercie winna widnieć informacja: ,,otwarĘ konkurs ofeń na realizację zadania
z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńcrych dla mieszkańców Gminy
Boguchwała w roku 2016".
W r az z

l)

o fe

n al e Źy zł o ży ć n a stę p uj ące załąc zniki
aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwejewidencji lub odpowiednio wyciąg
z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób

rtą

go reprezentujących,
aktualny statut podmiotu,

2)
3)

sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalnościpodmiotu za ubiegły rok lub
w przypadku dotychczasowej krótszej działalnoścl- za okres tej działalności.

Pouczenie:
D opus z cz

-

a

s ię

moz l iw

o ść

zło ż e n

ia'

z

am i as t s pr cnu ozdan i a fin ans ow e go :

informacji finansowej, w przypadku gdy organizacja' która ze względu na termin, o którym
mowa w art. 52 ust.I w nłiązku z art. 3 ust. l pkt. 9 ustawy o rachunkowości, nie ma
moz l iw

o śc

i dołąc z e n ia spr aw oz dania finans ow e go,

informacji.finunsowej za ostatni rok obrotowy ncł druku stanowiącym Załącznik do niniejszego
ogłoszenia lub
Sprilwozdania złożone do właściwegoorganu, ale jeszcze nie zatwierdzonego przez organ

zatwierdzający, o którym mowo w art. 53 ust.I w nłiązku z art. 3 ust.l pkt. 7 ustaw
o rachunkowości.

4)

oświadczenie o terminowym rozliczeniu się z doĘchczas otrzymanych dotacji z jednostek

5)

samorządowych,
posiadane referencje i opinie.

Kopie wszystkich dokumentów powinny byó opatrzone podpisem za zgodnośćz oryginałem przez
osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu (wydruki elektroniczne z sygnaturami nie wymagają
podpisu za zgodnośćz oryginałem).

6.
1.

Kryteria oceny ofert.

oceny formalnej i merytorycznej wniosków dokona Komisja Konkursowa powołana odrębnym
zarządzeniem, które dookreś l i zasady j ej pracy.

2.

ocena formalna wniosków dotyczy następujących kryteriów:

2.l oferra jest prawidłowa pod względem formalnym gdy spełnia następujące kryteria:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

sporządzona jest na prawidłowym formularzu,

złożonaw określonym terminie,
zadanie jest zgodne z celami i załoŻeniami merytorycznymi konkursu,
oferta została złożonaprzez Uprawniony podmiot,
zawiera wszystkie wymagane załączniki,

opatrzona wraz z załącznikami datą oraz podpisami osób reprezentujących podmiot
(uprawnionymi statutowo bądźupoważnionymi w tym celu),
złoŻone są oświadczenia, o których mowa rra ostatniej stronie oferty, poprzez zakreślenię
właściwychpozycji,
została uzupełniona o brakujące dokumenty i podpisy' w wyznaczonym terminie.

2.2 oferta niespełniająca kryteriów, o których mowa w pkt. Ż.7, zostanle odrzucona z powodów

formalnych.

ofeĘ niekomp|etne, niepodpisane oraz niepotwierdzone Za zgodnośó z oryginałem na
wymaganych dokumentach lub kopiach dokumentów przez osoby uprawnione do reprezentacji,
mogą zostaó warunkowo dopuszczone do konkursu po dostarczeniu lub uzupełnieniu w
wyznaczonym terminie, nie dłuższym niz 5 dni, brakujących podpisów i dokumentów. W
przypadku nie zastosowania się do wezwania, ofeĘ zostanąodrzucone zprzyczyn formalnych'
2.3

3.

oceny mery'torycznej dokona Komisja Konkursowa stosując następujące kryteria:

a)
b)

c)

d)

e)
0

możliwośćrealizacjl zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty,
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnościpoĄtku publicznego i wolontariacie
(0-2 pkQ,

doświadczenie oferenta w realizacji zadańo podobnym charakterze (0-4 pkt)'
kwalifikacje osób przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone
w art. 3 ust. 3 będą ręalizować zadanie publiczne (0 do 4 pkt),

rzetelnośći terminowość oraz sposób rozliczenia dotychczas otrzymanych środków na
ealizację zadania (0-2 pkt),
kalkulacja kosztów realizacji zadania (0-4 pkt),
deklarowany wkład rzeQzowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną
członków (0-4 pkt),
r

- maksymalnie - 20 pkt

7.

Tryb w;boru ofert

1. ofeĘ, które

2.
3.

otrzymają

w

ocenie Komisji Konkursowej poniżej 16 pkt, nie uzyskają

rekomendacj i do dofi nansowania.

Burmistrz BoguchwĄ podejmuje ostateczną decyzję

o

dofinansowaniu zadań, spośród

przedstawionych przez Komisję Konkursową rekomendacji, poprzez stosowne Zarządzenie'
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie póŹniej niŹ do dnia 30 grudnia Ż0l5 r.

4.
5.
6.

Zarządzenie Burmistrza Boguchwały w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji' stanowi
podstawę do zawarcia pisemrrej umowy z podmiotem.
od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty iLrdzieleniu dotacji nie stosuje się trybu
odwoławczego.
Wyniki otwaftego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie
Informacji Pub|iczne.j Gminy Boguchwała, na tab|icy ogłoszeń oraz na stronie internetowej
rr

'7.

rr' rr,. bo_śruc h

lva a.
I

p

l

)

Umowa określawarunki realizacji zadania publicznego, zgodnie Ze wzorem umowy określonym
rozporządzeniem MinistraPracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku, w sprawie
Wzoru ofeĘ i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadanla publicznego orazwzorl
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U z 2011, Nr 6, poz.25).

8.

Zobowiązaniaoferentów.

l. Oferenci przed podpisaniem umowy zobowiązani są do przedłożeniakosŹorysu realizacji
zadania z uwzg|ędnieniem kwoty przyznanej dotacji oraz dostosowania harmonogramu realizacji

zadania.

2.

3.

Nieprzedłożenie ww. dokumentów oznacza rezygnację podmiotu z rea|izacji zadania
publicznego, a tym samym z przyznanej dotacj i.
Burmistrz Boguchwały moŹe odmówić podpisania umowy na rcalizację zadania publicznego
w przypadku:

-

4.

utraĘ przezpodmiot zdolności do czynności prawnych,
ujawnienia okolicznościpodważających wiarygodnośćpodmiotu.
Wyłącznie do celów promocyjno-reklamowych realizowanych zadań, oferenci otrzymają zgodę
na wykorzystanie symboli Gminy Boguchwała: logo lub herbu.

9.

Warunki realizacji umowy dotacyjnej.

Koszty poniesione przez oferenta przed podpisaniem umowy i po zakończeniu realizacji zadania
określonego w umowie nie mogą stanowió podstawy do rozliczenia wydatków, w ramach realizacji
zadania publicznego. Wyjątek mogą stanowió działania niefinansowe podejmowane przed
rozpoczęciem realizacji zadania dla właściwejjego realizacji'
Niedozwolone jest podwójne finansowanie tj' rozliczenie wydatków w ramach realizacji zadania
publicznego, które zostały w całościlub częściowo rozliczone w ramach realizacji innego zadania.

Sprawozdanie z realizacji umowy składa Się osobiście lub przesyłką pocztową poleconą
w przewidzianym w umowie terminie na adres Zleceniodawcy. Termin' uwaŻa się za zachowany,
jeżeli przedjego upĘwem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalnościpodmiotów realizujących
zadania pub|iczne, za poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcy, lub nadane w polskiej placówce
pocztowej operatora publ icznego.

wysokościśrodków finansowych Gminy Boguchwala przeznaczonych na
realizację zadań w roku 2015 (dotacja)

10. Informacja o

Z

zakresu pomocy społecznej; ,,Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy

Boguchwała'' - 90.000 zł słownie: dziewięćdziesiąt Qsięcy złoĘch.

Dodatkorrych informacj i doĘczących

-

:

procedury konkursowej udziela Katarzyna Błońska-Mnich
w Boguchwale tel. (11) 87 55 255,

-

pracownik Urzędu Miejskiego

merytorycznego zakresu zadania udziela Zuzanna Grzelak - pracownik Miejskiego ośrodka
Pomocy Społecznej tel. (17) 8'I 55Ż62.

Załqcznik Nr L do ogłoszenia

(pieczqtka orgonizocji )

lnformacja finansowa z działalnośclza rok 2015

l.

Wptywy:

tp.

Wyszczególnienie

1

Dotacje/granty

2.

Wpłaty uczestników

3.

Składki członkowskie

4.

Sponsorzy

5.

lnne (jakie?)

Źródło

Kwota

RAZEM

ll.

Wydatki:
Rodzaj wydatków

Lp.

L

Wynagrodzenia, w tym:
a) osobowe (etaty)
b) za umowy zlecenia, o dzieło, honoraria

2.

Składki od wynagrodzeń (ZUS, FP)

3.

opłaty za lokal

4.
5.
6.

-

czynsz

opłaty eksploatacyj ne

(energia, woda, ogrzewa nie, wywóz nieczystości,

ubezpieczenie lokalu)

opłaty za telefon, interenet
Koszty działalności(wybrać te, które występują, ewentualnie uzupełnić,
np. materiały do zajęć, wyżywienie, środkiczystości, materiały biurowe)

7.

Koszty wyposażenia, napraw, remontów, itp.

8.

Pozostałe koszty(wyszczególnić,

RAZEM:

(podpisy i pieczqtki osób uprawnionych
d o re preze ntowa n ia wn i oskod awcy)

jakie)

Kwota

