Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 226/2019
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 2 grudnia 2019 r.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

BURMISTRZ KSIĄŻA WIELKOPOLSKIEGO
Na podstawie art. 25 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019,
poz. 1507 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. 2019, poz. 1815 ze zm.) oraz uchwały nr XIV/99/2019 Rady Miejskiej
z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Książ Wlkp.
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 ogłasza:
OTWARTY KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH
I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI
PSYCHICZNYMI W DOMACH OSÓB ZAMIESZKAŁYCH
NA TERENIE GMINY KSIĄŻ WLKP.

I.

-

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego
realizację:
1. Zapewnienie usług opiekuńczych świadczonych w domach osób zamieszkałych
na terenie gminy Książ Wlkp., które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn
wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.
Planowana roczna liczba osób objętych usługami opiekuńczymi – około 10 osób.
Planowana roczna liczba godzin świadczonych usług opiekuńczych – około 2917
2. Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w domach osób zamieszkałych na terenie gminy Książ Wlkp.
Planowana roczna liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi
dla osób z zaburzeniami psychicznymi - około 4 osób.
Planowana roczna liczba godzin świadczonych usług specjalistycznych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi – około 950 godzin.
Przewidywana kwota na realizację zadania wynosi 103 250,00 zł, z podziałem na:
usługi opiekuńcze 70 000,00 zł
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 33 250,00 zł.

Podstawą przyznania klientowi usług opiekuńczych jest decyzja administracyjna wydana
przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. W decyzjach administracyjnych
ustalona będzie liczba godzin, okres świadczenia usług oraz odpłatność usługobiorcy.
W przypadku śmierci lub rezygnacji osoby objętej usługami albo braku zasadności dalszego
ich udzielania – usługi świadczone będą dla odpowiednio umniejszonej liczby osób.

UWAGA: Nie dopuszcza się składania ofert częściowych na wybrane zadania.
II.

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 (Dz. U. z 2019, poz. 1815 ze
zm.), które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem
i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Książ Wlkp.,
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 Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018,
poz. 2057).
4. Świadcząc specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
Zleceniobiorca jest zobowiązany do realizacji zadania wyłącznie przez działające
w jego imieniu osoby posiadające kwalifikacje określone w § 3 rozporządzenia
Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych
usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.).
5. Wymagane są następujące załączniki do oferty:
• kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru
lub ewidencji (odpis musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed terminem składania ofert),
• 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),
• Statut podmiotu,
• oświadczenie o nieposiadaniu zobowiązań publiczno-prawnych wobec
budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł
o charakterze publicznym.
Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem (ze wskazaniem
imienia, nazwiska oraz formułą „za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania podmiotu, na każdej stronie dokumentu).
III.

Termin i warunki realizacji zadania:
1. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie.
2. Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji
ze środków budżetu Gminy Książ Wlkp., a po zakończeniu zadania złożenia
sprawozdania,
3. Termin realizacji zadania – od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

IV.

Termin i sposób składania ofert:
1. oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Książu Wlkp. – pokój nr 4, do dnia 23 grudnia 2019 r. do godziny
15.00. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową decyduje data stempla
pocztowego. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie i opatrzona napisem
Otwarty konkurs na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Książ Wlkp.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
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V.
Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
1. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie do dnia 30 grudnia 2019 r.
2. Przy wyborze ofert stosowany jest tryb zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
3. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty
przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz Książa Wlkp. w formie zarządzenia w sprawie
wydatkowania środków z budżetu Gminy Książ Wlkp.,
4. Oferty opiniowane będą wg następujących kryteriów:
- merytoryczna ocena oferty,
- kalkulacja kosztów realizacji zadania,
- wkład rzeczowy i osobowy w realizację zadania,
- możliwość realizacji zadania publicznego,
- dokonania i doświadczenia podmiotu w realizacji podobnych zadań.

Załączniki:
Umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego.
Uwaga:
Zastrzega się możliwość dokonania zmian w ogłoszeniu (w tym planowanej
do rozdysponowania kwoty). Ewentualne zmiany zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie wykazu
umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Książu Wlkp. Formularz oferty można pobrać ze strony internetowej
http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=ops.ksiazwlkp/ w zakładce Konkursy.
lub w pokoju nr 4 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.

Burmistrz Książa Wlkp.
/-/ Teofil Marciniak
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