BURMI STF.Z
MIASTA

I GMINY TESKO

Zalqcznk do Zarzydzenia Nr I 05 I Ol20I7
Burmistrza Miasta i GminY Lesko
z dnia28.ll.20l7 r.

OTWARTY KONKURS OFERT
NA REAL IZ AC JF, ZADANIA PUBLTCZNEG O
W GMINIE LESKO
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (tj. Dz.U.
20ll r., poz. 1769 z p62n. zm.) w zwiqzku z art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
poz, 1817 zp62n. zm.)
dzia1alnoSci poZytku pnbli"rtt.go i o wolontariacie (tj. Dz.U. 22016 t'

DziaNajqc na podstawie art. 25 ustawy

z
o

z

Burmistrz Miasta i GminY Lesko
oglasza

otwarty konkurs ofert
na r ealizacjE zadania pub li c zne go z zakre su p omo cy

sp

ole cznej

I. Rodzaj zadania

1.

Swiadczenie ustrug opiekuriczych w miejscu zamieszkania os6b potrzebuj4cych, kt6re
lub innych pr yczynwymagaj4 pomocy innych os6b.
z powodu wieku,
"ttoioUy

II. WysokoS6 Srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacjq zadania:

Na realizacjg w.w" zadanrapublicznego pfzeznaczasig Srodki w wysokoSci
190 000,00 zl. (slownie zlotych: sto dziewig6dziesi4t tysigcy zl. 00/100).

III.

Zasady przyzn wania dotacji
1" W otwartym konkursie oflrt mog4

organizacje pozatzqdowe w rozumieniu
(tj'
ustqwy z dnia 24 bwietnia 2003 o dzialalnoici po2ytku publicznego i o wolontariacie
Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z pdin. zm. ) orazinne podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 i 3

2.

udziaN brad

tej ustawY.
Dbtacja zostanie pruyznanaw zwiEzkuz powierzeniem wykonania zadaniapublicznego
na finansowanie jego realizacji'

IV. Termin i warunki realizacji zadania
1. Termin rcalizacji zadantiustala sig na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia2}lg t.
2. Uprawnienia do Swiadczenia jakim sq uslugi opiekufrcze w odpowiednim wymiarze
goarin ustali decyzjq Kierownik Miej rko - Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej
w Lesku.
3. Dotacja na realizacjg zadania przekazana bgdzie w czterech transzach ustalonych
w umowie.

4. S zczeg6lowe wanrnki realizacji zadania okresti umowa zaw atta z oferentem.
V. Termin skladania ofert:
Oferty wedlug wzoru okreSlonego w rozporzqdzenru Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
wzor6w um6w
Spolecznej ,-dniu 17 sierpnia ZOrc r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych
dity""qcy"h realzacji zaiah publicznych oraz wzor6w sprawozdafr z wykonania tych zadafr

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), naIely skladai (przesNal) w zamknigtej kopercie z dopiskiem
,,Konkurs ofert - zadanie z zalcresu: pomocy spolecznej", na adres :Urzqd Miasta i Gminy, ul.
Parkowa 1,
38 - 600 Lesko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia20lT
r. do godz. 15.00.
Decyduje termin i godzina wplywu oferty do Urzgdu.
Do oferty naIe?y zalyczyt nastgpuj4ce dokumenty:

1)

aktualny statut,

2)

aktualny odpis

3)
4)

rejestru lub odpowiedni wyci4g z ewidencji lub inne dokumenty
potwierdzaj4ce status prawny oferenta i umocowanie os6b go reprezentuj4cych,
sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wynik6w lub zysk6w
i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok,
w przypadku wskazania partnera - umowg partnersk4 lub oSwiadczenie partnera.

z

VI. Kryteria i tryb wyboru oferty:
1. Oferty bgd4 ocenione w dw6ch

etapach na podstawie ustalonych kryteri6w oceny.

Etap I oceny - zgodnoSi oferty z wymogami formalnymi.
Oceny dokonaj4 pracownicy Miejsko - Gminnego OSrodka Pomocy Spolecznej w Lesku.

Lp.

Kryterium formalne

Tak

MozliwoS6
uzupelnienia

Nie

Brak mozliwoSci
uzuoelnienia
Brak mozliwoSci
uzuoelnienia
Brak mozliwoSci
uzupelnienia
Brak mozliwoSci
uzupelnienia
Brak mozliwoSci
uzuoelnienia
Brak mozliwoSci
uzuoelnienia

Czy oferla zf,olona zostaLa w terminie wskazanym w
1

2
3.
4.
5.

6.
7

8.

Uwagi

osloszeniu?
Czy oferta zostala zf,olona na wlaSciwym formularzu
wskazanvm w oeloszeniu o konkursie?
Czy zadanie z ofertyjest zgodne zzadaniem

konkursowvm?
Czy podmiot sktradaj4cy ofertg jest uprawniony do jej
zlohenia - zgodnie z ogloszeniem o konkursie?
C zy oferta zo stala zgLo szona do wlaS c iw e go p o dmiotu
- zsodnie z osloszeniem o konkursie?
Czy ofertazawiera wlaSciwy procentowy udzial
Srodk6w wtasnvch?
Czy oferta podpisana zoslala przez vpow aZnione do
tego osoby zgodnie zzapisami statutu i KRS lub
inneso wlaSciweso dokumentu?
Czy ofertazawiera wszystkie wymagane oraz
p oDrawnie wyp elnione zaLacznki?

nie

dotvczv

Brak moZliwo6ci
uzupelnienia
Brak mo2liwoSci
uzuoetnienia

Etap II oceny - do etapu II dopuszczone zostan4 oferty, kt6re spelniaj4 wszystkie kryteria
formalne" Oceny merytorycznej dopuszczonych ofert dokona Komisja Konkursowa powolana
pruezBurmistrza Miasta i Gminy Lesko.

i
2.
J

Punktacja

Kryterium merytoryczne

Lp.

ealizacii zadania przez wni o sko d awc A.
Koszt brutto I sodziny uslug opiekuhczvch.
Merytoryczna zawartoll oferfy, w tym proponowana jako6C wykonania
zadania, kwalifi kacj e os6b przy udziale, kt6rych wnioskodawc a b g dzie
realizow ac zadanie potwierdzone stosownymi zaSwiadczeniami, referenci
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Planowany wkladrzeczowy i osobowy, w tym Swiadczenia wolontariuszy
i or aca snoleczna czlonk6w.
RzetelnoS6, terminowoS6 oraz spos6b rozliczenia dotacji otrzymanych na
realizacjg zadaniaw latach poprzednich /ewentualne referencje na ten

A

+.

5.

tematl

0-2
0-2

.

2. Kazdy czlonek Komisji

Konkursowej dokona indywidualnej oceny ofert, przydzielajqc
zaktzde kryterium oceny odpowiedni4 iloS6 punkt6w.
3. Ocena koricowa oferty jest Sredni4 arylmetycznq z ocen wystawionych ptzez
poszczeg6lnych czlonk6w Komisj i konkursowej.
4. Do realizacj i zadania zostanie zaproponowana 1 ofertakt6ra otrzyma najwigksz4 liczbg
punkt6w.
Miasta i Gminy Lesko zatwierdza wyb6r oferenta bior4c pod uwagg
Burmistrz
5.
otrzymanq przez ofertg Iiczbg punkt6w oraz wysokoS6 Srodk6w przeznaczonych na
zadarie"
6. W przypadku gdy do postgpowania konkursowego zgloszona zostanie tylko jedna oferta
Komisja moae przyjq1 tg ofertg, jeZeli spetrni ona wymagania formalne i merytoryczne.
7. Decyzja o rozstrzygnigciu konkursu zostanie podjgta do dnia 27 grudnia2}lT r.
8" Informacja o wynikach konkursu ofert podana zostanie do publicznej wiadomoSci
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.lesko.pl oraz w siedzibie Urzgdu
Miasta i Gminy Lesko.
9. Od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Lesko w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty
i udzielenia dotacji nie przysluguje odwolanie.

Yll.

Zadania publiczne tego samego rodzaju realizowanew 2016
udzielonej dotacji:

i2017 roku i wielkoSd

Na realizacjg zadaria z

zalcresu pomocy spolecznej - Swiadczenie uslug opiekufrczych
w miejscu zamieszkania osoby potrzebuj4cej, w roku 2016 przekazano kwotg 132356,402N,
w2017 r. planuje sigprzekazanie kwoty 205 000,00 zl.
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