Załącznik^,
do uchwały nr W^ /2015
Zarządu Powiatu Konińskiego
z dnia '- listopada 2015 r.

OGŁOSZENIE
Zarząd Powiatu

Konińskiego

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania

publicznego w zakresie pomocy społecznej mającego na celu prowadzenie w roku 2016
środowiskowych domów samopomocy. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotów,
którym zostanie

powierzone wykonywanie zadania z zakresu administracji rządowej

wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie

jego realizacji. Zgodnie z Rozporządzeniem

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych
domów samopomocy ( Dz. U. z 2010 r., Nr 238, póz. 1586 ze zm.) zadanie dotyczy
prowadzenia 2 środowiskowych domów samopomocy :
- typu B- dla osób upośledzonych umysłowo (30 miejsc)
- typu B - dla osób upośledzonych umysłowo ( 35 miejsc)
Realizacja zadania ma na celu prowadzenie dwóch ośrodków wsparcia - środowiskowych
domów samopomocy, na podstawie art 20 ust 1 pkt.2, art. 51 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., póz. 163 ze zm.) oraz Rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych
domów samopomocy ( Dz. U. z 2010 r. Nr 238, póz. 1586 ze zm.)

l. Zasady przyznawania dotacji:
1. Konkurs odbywać się będzie

zgodnie

z

zasadami

określonymi

w ustawie

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2014r, póz. 1118 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą".
2. Zadanie polega na powierzeniu organizacji pozarządowej lub innemu uprawnionemu
podmiotowi realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej mającego na
celu prowadzenie w roku 2016 środowiskowych domów samopomocy.
3. Podmiot może złożyć tylko jedną ofertę na zadanie.
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
5. Dotację na realizację zadania otrzyma/otrzymają oferenci, których oferta/oferty zostaną
uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
6. Szczegółowe warunki realizacji i finansowania zadania reguluje umowa zawarta między
powiatem konińskim a oferentem.
7. środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na: wydatki, zakup gruntów,
działalność gospodarczą oraz działalność polityczną i religijną.
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II. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczanych na jego realizację

Wielkość dotacji na realizację zadania w roku 2016 wynosi 772 200,00 zł. Zarówno
wysokość dotacji, jak również liczba uczestników dotowanych może ulec zmianie w
wyniku decyzji Wojewody Wielkopolskiego.
W dniu ogłoszenia konkursu Powiat Koniński planuje środki finansowe na liczbę miejsc
w dwóch placówkach og. 65 (30 i 35).

Planowana wysokość środków
publicznych przeznaczonych na

Rodzaje zadań

Lp.

realizację zadania/ na miejsce
m-cznie

Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy
typu B dla osób z upośledzeniem umysłowym dla
30 osób z terenu powiatu konińskiego

356 400 ,00 zł/ 990,00 zł

Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy
typu B dla osób z upośledzeniem umysłowym dla
35 osób z terenu powiatu konińskiego

415800,00zł/990,00zł

Zadanie musi być realizowane zgodnie z wymogami
określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie środowiskowych domów samopomocy
(Dz.U. nr 238 póz. 1586 ze zm.)

III. Termin realizacji zadania:
1. Realizacja zadania publicznego będącego przedmiotem ofert konkursowych obejmuje
okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 .
2.

Szczegółowe

warunki

realizacji

zadania

określi

umowa zawarta

w oparciu

o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie ramowego wzoru oferty i kosztorysu, wzoru umowy dotyczących realizacji
zadania

publicznego

oraz

wzoru

sprawozdania

(Dz.U. z 2011 r„ Nr 6, póz. 25).
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IV. Warunki realizacji zadania:
1. Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonował będzie w oparciu o Rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych
domów samopomocy (Dz.U.

z 2010 r.,

Nr 238, poz.1586 ze zm.). Planowane

i przedstawione w ofercie działania muszą uwzględniać wszystkie warunki prowadzenia
placówki, o których mowa w w. w. rozporządzeniu.
2. Zadanie publiczne zawarte w ofercie nie może być realizowane przed podmiot niebędący
stroną umowy o realizację zadania publicznego.
3. Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie
w realizacji zadania o podobnym charakterze, w tym:
a) kadrę specjalistów o kwalifikacjach

potwierdzonych właściwymi dokumentami

dołączonymi do oferty ( dotyczy kierownika i pracowników);
b) bazę materialno - techniczną umożliwiającą realizację zadania - własną lub dostęp
do takiej bazy; zgodnie ze standardami określonymi w rozporządzeniu w sprawie
środowiskowych domów samopomocy;
c) dokumentację

potwierdzającą wcześniejszą

realizację

zadania

o podobnym

charakterze (np. rekomendacje, recenzje, fotografie, foldery, afisze, plakaty),
załączonymi do oferty;
V. Termin i warunki składania ofert:
1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 23 grudnia 2015 r.
do godz. 15.00, w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie, ul. Aleje 1 Maja 9,
62-510 Konin (pokój 168 na parterze budynku) lub przesyłać na adres Starostwa
Powiatowego w Koninie.
2. O chwili złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu do Kancelarii Starostwa
Powiatowego w Koninie. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Koperta powinna zawierać nazwę i adres oferenta oraz dopisek: „Otwarty konkurs ofert
na realizacje zadania publicznego'.
4. Wszystkie strony oferty muszą być ze sobą połączone (np. zszyte) i ponumerowane.
5. Poszczególne

załączniki do oferty muszą być ze sobą połączone (np. zszyte)

i ponumerowane.
6. Na ostatniej stronie oferty (w wyznaczonym miejscu) należy dokładnie wpisać wszystkie
załączniki.
7. Po wyznaczonym terminie oferty złożone nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.
8. Przed złożeniem oferty wyjaśnień i odpowiedzi na pytania oferenta dotyczące zadania
publicznego
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dokumentacji) udziela Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie ( Tel. 63 243 03 06)..

VI. Wymagana dokumentacja:
1. Oferty należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego
wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, póz. 25).
2. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu podmiotu składającego ofertę.
3. Osoby uprawnione do podpisania oferty, niedysponujące pieczątkami imiennymi, winny
podpisywać się czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionych
przez nie funkcji w organizacji pozarządowej.
4. Przez prawidłowo wypełnioną ofertę rozumie się wypełnienie:
a) druku oferty w sposób czytelny;
b) wszystkich punktów zawartych w druku oferty - w przypadku, gdy punkt zawarty
w druku oferty nie dotyczy oferenta, należy wpisać „nie dotyczy"; w przypadku opcji
„niepotrzebne skreślić", należy dokonać właściwego wyboru.
5. Wraz z ofertą należy złożyć:
a) dokument potwierdzający o podstawie działalności podmiotu zawierający aktualne
dane:
•

dla fundacji i stowarzyszeń: odpis z Krajowego rejestru Sadowego.

•

w przypadku kościelnych osób prawnych: zaświadczenie o osobowości prawnej
parafii/zakonu oraz upoważnienie dla proboszcza/przeora o reprezentowaniu
parafii/zakonu

i zaciąganiu zobowiązań finansowych lub dekret powołujący

kościelną osobę prawną,
•

w przypadku pozostałych: inny dokument właściwy dla podmiotu,

b) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru, dotyczących
statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności
oraz umocowanie osób go reprezentujących,
c) w przypadku załączenia do dokumentu stanowiącego o podstawie działalności
podmiotu, który nie zawiera wyszczególnionego

składu osobowego członków

wchodzących w skład zarządu podmiotu, należy dołączyć uchwałę podmiotu bądź
inny obowiązujący dokument stanowiący o składzie członków zarządu podmiotu,
d) w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym
odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć
stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia,
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e) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów)-w
przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę
wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego
rejestru: rejestru lub ewidencji,
f) aktualny statut lub inny akt regulujący status podmiotu,
g) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego
h) oświadczenie o braku zobowiązań publicznoprawnych wobec budżetu państwa,
jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym.
6. W przypadku złożenia kserokopii załączników: dokumentu stanowiącego o podstawie
działalności podmiotu, statutu lub innych dokumentów uprawniony przedstawiciel
podmiotu składającego ofertę powinien potwierdzić je na każdej stronie za zgodność
z oryginałem wraz z datą tego potwierdzenia.
Wzór prawidłowego potwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem dokumentu:
- adnotacja „(za/potwierdzam) zgodność z oryginałem",
- data potwierdzenia,
- podpis i pieczęć osoby potwierdzającej (jeśli osoba ta nie jest imiennie wymieniona
w dokumencie

stanowiącym o podstawie działalności podmiotu, należy dołączyć

odpowiednie upoważnienie wraz ze wskazaniem funkcji pełnionej przez daną osobę
w tym podmiocie)
Osoby uprawnione do potwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem dokumentu,
niedysponujące pieczątkami imiennymi, winny podpisywać się czytelnie pełnym imieniem
i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionych przez nie funkcji w organizacji pozarządowej.
7. W przypadku złożenia przez oferentów oferty wspólnej, każdy z podmiotów składających
ofertę winien złożyć wszystkie wymienione wyżej załączniki, jak również załączyć:
- wykaz działań w ramach realizacji zadania publicznego, które będą wykonywać
poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- sposób reprezentacji podmiotów wobec organu administracji publicznej;
- umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, określającą
zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.
8. Złożenie oferty niezgodnie z wymaganym wzorem, a także bez wszystkich wymaganych,
prawidłowo wypełnionych i podpisanych załączników, spowoduje odrzucenie oferty
z przyczyn formalnych.
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VII. Dokumenty składane w przypadku otrzymania dotacji:
Oferent zobowiązany jest w terminie do 14 dni od dnia otrzymania informacji o przyznaniu
dotacji, dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy, w tym:
- oświadczenie o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia dotacji;
- zaktualizowane (ewentualnie) dokumenty: harmonogram i kosztorys realizacji zadania,
stanowiące załączniki do umowy.

VIII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
1. Złożone oferty będą oceniane ze względów formalnych i merytorycznych.
2. Oceny ofert pod względem formalnym dokona dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Koninie oraz pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
i innymi uprawnionymi podmiotami.

3. Ocena formalna ofert odbywać się będzie wg następujących kryteriów:
a) terminowości złożenia oferty,
b) wypełnienia wszystkich punktów formularza,
c) złożenia oferty na właściwym formularzu,
d) złożenia wymaganych załączników i dokumentów,
e) złożenia oferty we właściwy sposób,
f) złożenia oferty przez uprawniony podmiot,
g) złożenia oferty na zadanie ogłoszone w konkursie zgodne z działalnością statutową
oferenta,
h) złożenia oferty w jednoznacznie zdefiniowanym zakresie,
i) podpisania oferty przez osoby do tego upoważnione zgodnie z zapisami statutu
i KRS\wypisu z ewidencji.
4. Oceny ofert pod względem merytorycznym dokona wybrana przez Zarząd Powiatu
komisja konkursowa - dotyczy ofert spełniających wymogi formalne.
5. Komisja konkursowa dokonuje czynności w następujących etapach:
a) merytoryczna ocena ofert dopuszczonych do opiniowania;
b) rekomendowanie Zarządowi Powiatu Konińskiego ofert do dofinansowania.
6. Ocena merytoryczna ofert przebiegać będzie wg następujących kryteriów:
Kryteria merytoryczne
"Uzasadnienie
potrzeby
realizacji z punktu widzenia potrzeb
1.1
beneficjentów, określenie konkretnych i realistycznych celów oraz
ltatów u*.ienau.
działań.
re^-Ullaiuw
"Spójność
projektu
tj. zgodność opisu działań z harmonogramem,
1.2.
godność działań z opisem grupy adresatów.
1.3 Ranga zadania: zasięg oddziaływania ( ponadlokalny), znaczenie
omocyjne dla powiatu.
,>w _
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Max 30 punktów

15
10

2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
3.3
4.

Kryteria organizacyjne
Zasoby rzeczowe i kadrowe do realizacji projektu.
Dotychczasowe doświadczenia oferenta w realizacji zadań
podobnego typu.
Kryteria finansowe
Przejrzysta i poprawna konstrukcja kosztorysu projektu.
Adekwatność kosztów do działań, realność przyjętych stawek
Zaangażowanie środków własnych ( finansowych lub osobowych)
w realizacjęjDrojektu.
Maksymalna ilość punktów otrzymana z całej oceny

Max 10 punktów
5
5
Max 10 punktów
3
5
2

50

7. Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dokona Zarząd Powiatu Konińskiego, w drodze
uchwały, w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku. Uchwała Zarządu stanowi podstawę
do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana.
8. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu
odwoławczego.
9. Żarząc Powiatu Konińskiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn.
10. Wynik otwartego konkursu ofert zostanie podany do wiadomości publicznej w sposób
właściwy dla ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

IX. Koszty kwalifikowane
1 Koszty zostaną uznane za kwalifikowane tylko wtedy gdy: zostaną poniesione w trakcie
realizacji zadania i:
a) związane są z realizowanym zadaniem i są niezbędne do jego realizacji,
b) zostały uwzględnione w kosztorysie zadania,
c) zostały skalkulowane na podstawie cen rynkowych,
d) odzwierciedlają koszty rzeczywiste, są skalkulowane proporcjonalnie dla zadania
objętego finansowaniem
e) zostały poniesione w uprawnionym okresie,
2. W przypadku kosztów osobowych (honoraria/wynagrodzenia) dla osób bezpośrednio
zatrudnionych

przy

realizacji

zadania

na

podstawie umowy o dzieło/zlecenia

oraz rachunku lub faktury, istotne jest przestrzeganie następujących zasad:
a) zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza należy
określić

w

pisemnym

Oświadczeniu

zawartym zgodnie z

art. 44 ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) wolontariusz zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco karty pracy wraz z opisem
szczegółowym wykonywanej pracy,
c) wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie
do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy,
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d) jeśli wolontariusz wykonuje prace takie, jak stały personel to kalkulacji wkładu pracy
wolontariusza należy dokonać zgodnie ze stawkami obowiązującymi dla takiego
personelu. Jeżeli wolontariusz wykonuje prace wymagające odpowiednich kwalifikacji
to kalkulacji wkładu pracy wolontariusza dokonuje się na podstawie obowiązującej
stawki rynkowej. W pozostałych przypadkach przyjmuje się, iż wartość pracy
wolontariusza nie może przekroczyć stawki 15 zł za jedną godzinę pracy.
3. Poniesione koszty należy udokumentować właściwymi dowodami księgowymi - faktury,
umowy oraz rachunki do umów.
4. Oferent ma obowiązek dokonania zwrotu niewykorzystanych środków zgodnie z art. 251
i 252 ustawy o finansach publicznych, jeżeli po zakończeniu realizacji zadania okaże się,
że wartość poniesionych kosztów kwalifikowanych jest niższa niż kwota zadeklarowana
w ofercie.

X. Informacja, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, o zrealizowanych przez Zarząd Powiatu Konińskiego w roku
ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego
samego
z

rodzaju

uwzględnieniem

i

wysokości

związanych
dotacji

przekazanych

z

nimi

kosztami,

organizacjom

pozarządowym

i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy:

2014

Zadanie
z zakresu pomocy społecznej dot.

787 772,00

2015

846 622,00

Prowadzenia Środowiskowych
Domów Samopomocy
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2016

772 200,00

