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Burmistrza Toszka 

z dnia 20 grudnia 2010 r 

w sprawle : ogloszenia otwartego konkursu otert na realizacj~ uslug opiekunczych 

w tym specjalistycznych , w miejscu zamieszkania , z wyl<tczeniem 

specjalistyczllych uslug opiekunczych dla osob z zaburzeniami 

psychicznymi. 


Dzialaj<tc lla podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r 0 pomocy spolecznej 

(Oz. U.z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z p6z. zm.) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r 

o dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.nr 96, poz.S?3 z p6i. zm.) 

oraz Uchwaly Nr III! I 0/201 0 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 8 grudnia 20 lOr 

w sprawie rocznego programu wsp61pracy Gminy Toszek w roku 2011 z organizaejami 

pozarz<tdowymi oraz podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 Ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie ' 

zarzi\.dzam , co llast~puje : 

I.Oglaszam otwarty konh'Urs ofert na realizaej~ uslug opiekunczych w tym specjalistycznych , w 
miejscu zamieszkania, z wyli\.czeniem specjalistycznych uslug opiekunczych dla os6b z 
zaburzeniami psychicznymi. Ogloszenie otwartego konkursu ofert stanowi zali\.cznik do 
ninicjszego zarzi\.dzenia. 

2.0g1oszenie otwartego konkursu ofert zostanie wywieszone na tabliey ogloszen w Osrodku 

Pomoey Spolecznej w Toszku , w Urz~dzie Miejskim w Toszku oraz umieszczone na stronie 

internetowej www.toszekpI i w Biuletynie Informacji Publicznej 


3 .Wykonanie zarZi\.dzenie powierzam Kierownikowi Osrodka Pomoey Spoleeznej . 

4 ZarZi\.dzenie wchodzi w zyeie z dniem podpisania. 
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Zalqcznik 
do zarz<tdzenia Nr~12010 
Burmistrza Toszka 
z dnia 20 grudnia 20 lOr 

OGLOSZENIE 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 

wolontariacie (Dz.U Nr 96, poz. 873 z poin.zm.) Burmistrz Toszka oglasza otwarty konkurs 
ofert na realizacj~ uslug opiekunczych w tym specjalistycznych , w miejscu zamieszkania , z 
wy1llczeniem speejalistycznych uslug opiekunczyeh dla osob z zaburzeniami psychieznymi . 

Zadanie powyzsze realizowane jest w ramaeh zadania wlasnego Gminy Toszek z zakresu 
pomoey spolecznej - zgodnie z art. 17 ust.1 pkt II ustawy z dnia 12 marea 2004 r. 0 pomoey 
spolecznej ( Dz. u. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z poi. zm.) - przez Osrodek Pomoey Spolecznej 
wToszku 

Rodzaj zadania 

~ 

I.Przedmiotem konkursu jest zlecenie uslug opiekunczych w tym specjalistycznych uslug 
opiekunczych - z wyhtczeniem specjalistycznych usrug opiekunczych dla os6b z zaburzeniami 
psychicznymi nad osobami zamieszkatymi na terenie Gminy Toszek, w miejscu ieh 
zamieszkania. 

2.Przedsi~wzi~cia realizowane w ranJach zadania to : 

Udzielanie pomocy w formie uslug opiekunczych w tym specjalistycznych uslug opiekunczych 
osobom , kt6re z powodu wieku, cho£Oby , niepelnosprawnosci wymagaj'l pomocy innych o86b. 

Wysokosc srodkow publicznych przeznaczonych na realizacj~ zadania 

Zaplanowana w projekcie budi:etu gminy na £ok 2011 wysokosc s£Odk6w przeznaczona na 

realizacj~ zadania b«d'lcego przedmiotem konkursll wynosi 40.000,00 zl . 


Zaplanowana kwota moze nlee zmianie po podjrciu przez Radf Miejskll w Toszku uchwaIy 
budzetowej na rok 2011 Inb w przypadkn stwierdzenia ,ie zadanie moze zostac 
zrealizowane mniejszym kosztem. 

Zasady przyznawania dotaeji 

1.Post'i"powanie konkursowe odbywac si~ b~dzie zgodnie z zasadami okreslonymi w llstawie z dnia 
24 kwietnia 2003 r 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie oraz w Programie 
wspclpracy Gminy Toszek w £Oku 2011 Z organizacjami pozarZlldowymi oraz podmiotami , 
o kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 k>¥ietnia 2003 r 0 dzialalnoSci poZytku 

publicznego i 0 wolontariacie. 


2. Dotacja zostanie przyznana w formie dofinansowania na 	wsparcie realizacji zadania pllblicznego 
po uprzednim zlozeniu przez Oferenta prawidlowo zloZonej ofcrty wg wzom stanowiltcego 
zah\Cznik Nr I do £Ozporz<tdzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 27 gmdnia 2005 r 
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego , ramowego wzoru umowy 0 wykonanie 
zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz U. Nr 264 , poz. 
2207) i spelnieniu okreslonych w niniejszym ogloszeniu kryteri6w. 
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3. 	 Dotacja moze bye udzielona organizacjom pozarz'ldowym. 0 ktorych mowa w art.3 ust.2 

ustawy wymienionej w pkt. I oraz podmiotom wYIllienionym w a11. 3 ust. 3 tej ustawy 
prowadz<\cym dzialalnosc w zakresie pomocy spolecznej. 

4. 	 nozenie oferty nie jest rownoznaczne z przvznaniem dotacji. 
S Wysokosc przyznanej dotacji mote bye nizsza nit wnioskowana w ofercie luh jej rowna. 

W przypadku gdy wysokosc przyznanej dotacji jest nizsza od wnioskowanej 
oferent jest zobligowany w tcrminie okreSlonym przez Burmistrza Toszka zlotyc aktualny 
i dostosowany do przyznanej dotacji kosztorys finansowy i zakrcs rzcczowy realizacji 
zadania lub wycofac ofertt;. 

6 Wsparcie realizacji zadania i przekazanie dotacji nast<\pi po dacic podpisania umowy. 
Dotacja zostanie udzielona z odpo\viednim zastosowaniem przcpisow art 16 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r 0 dzialalnosci potytku publicznego i wololltariacic 

( Dz. U.Nr 96, poz. 873 z poi:. zm.) 
7 Oferent nie moze dokonywac zadnych zmian w ukladzie \\yznaczonym wzorem oterty. 
8 Ofcrt a musi zawicrac prawidlowo wypelniony . czytclny formularz oraz wymagany w/w 

przepisami komplet zai'lcznikow 
1) 	 oswiadczenie 0 prowadzeniu przez organizacjo;. pozarz<\dow<\ lub podmioty wymiellione 

wart. 3 Ust. .l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r 0 dzialalnosci potytku publiczncgo 
i 0 wolontariacic' 
nieodptatnej dzialalnosci pozytku pubJicznego 
lub 
odplatncj dzialalnoki pozytkll publicznego 
lub 
dzialalnosci gospodarczej 
w rozumieniu art 6-9 ustawy z dnia 24 h,ietnia 2003 r 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie 

2) 	 aktualny statuI oraz aktualny odpis z rejestru wydany przez wlasciwy organ rcjestrowy lub 
odpowiednio wyci<tg z ewidencji lub inne inne dokumcnty potwierdzaj'lce status prawny 
ofercnta i umocowanie osOb go rcprezelltujqcych lub kserokopic w/w dokumentow 
potwierdzone za zgodnose z oryginalem przcz osobt; uprawnion'l do rcprezcntowania 
ofurenta, 

,,) sprawozdanie merylor\czne i finansowe ( bilans, rachunek wynikow lub rachunek zyskow 
i strat . informacja dodatkowa ) za rok 2009. 

4) dokumentacja potwierdZA1j'lCa kwalitikacje j kompctencje kadry kt6ra b;;dzie realizowala 
zadanie, 

5) e\'ielltualne referencje 
9. 	 Oferty nie spetniajqce co najmniej jednego z wymog6w tbrmalnych pozostan'l bcz 


rozpatrzenia 


Termin i warunki realizacji zadanis. 

I.Zadanie b~dzie realizowane w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r do dnia 31 grudnia 2011 r 

21adanie powinno bye rcalizowane w miejscu zamicszkania osoby wymagaj&cej 
tel thrmy pomocy 

.'.Ofercm winien wykazac. ze jest organizacyjnie przygo!Owany do realizacji zadania. posiada 
odpowiedni sprz<;t oraz doswiadczenie gwarantujqce realizacj~ zadania na wlasciwym poziomie 



Termin i miejsce skladania ofer!. 

IOferty nalezy skladac w zamkni~tych kopertach opisanych "Konkurs ofert na realizach~ uslug 
opiekunczych w tym specjalistycznych , w miejscu zamieszkania", osobiscie w Osrodku 
Pomocy Spolecznej w Toszku u1 Rynek II w godzinach pracy Osrodka lub przestac na ad res 
Osrodka. 0 zachowaniu terminu decyduje data wp/ywu oferty do Osrodka Pomocy Spolecznej w 
Toszku 
Termin skladania ofer! uplywa w dniu 10 s!ycznia 2011 r 0 godz. 15.00. 

Na kopercie musi bye podany adres zwrotny oferenta. Oferty zgloszone po terminie nie b~d'l. 


rozpatrywane i zostan'l. zwr6cone oferentowi bez otwierania. 


Tryb i kryteria stosowane przy Vf1'borze ofert oraz termin dokonania wyboru oferty. 

I. Zaopiniowania zhtonych ofen pod wzgl~dem formalnym i merytorycznym dokona Komisja 
konkursowa powolana w trybie okreslonym w Programie wsp61pracy Gminy Toszek 

w roku 2011 z organizacjami pozarz'l.dowymi oraz podmiotami , 0 k1:6rych mowa wart. 3 Ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie. 

2.Sklad osobowy Komisji konkursowej ustali Burmistrz Toszka zarz'l.dzeniem . 

3.Kryteria wyboru oferty: 

I)mozliwosc realizacji zadania publicznego przez organizacj~ pozafZl\dow'l.lub podmioty 

wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r 0 dzialalnosci pozytku publicznego 

i 0 wolontariacie ( skala 0-3 punkt6w), 


2) proponowana jakosc wykonania zadania i kwalifikacje os6b , przy udziale kt6rych organizacja 
lub podmioty , 0 kt6rych mowa w punkcie I) b~d'l. realizowac zadanie ( skala 0-3 punkt6w ), 

3) przedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego , w tym w odniesielliu do 
zakresu rzeczowego zadania ( skala 0-3 puokt6w), 

4) planowany przez organizacj~ lub podmioty ,0 kt6rych mowa w punkcie 1) udziai wlasnych 
srodk6w finansowych lub srodk6w pochodz'l.cych z innych irOdel na realizack zadania 
publicznego ( skala 0-3 punkt6w), 

5) planowany przez organizacj~ lub podmioty , 0 kt6rych mowa w punkcie 1) wklad rzeczowy , 

osobowy , w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna czlonk6w ( skala 0-3 punkt6w ), 


6) analiza i ocena realizacji zleconych zadail publicznych zleconych organizacji lub podmiotom, 
o kt6rych mowa w punkcie 1) w latach poprzednich , bior'l.c pod uwag~ rzetelnosc , terminowosc 
oraz spos6b rozliczenia otrzymanych na ten eel srodk6w ( skala 0-3 punkt6w ). 

4. Occna ofeny wedlug kryteri6w , 0 \..16rych mowa w punkcie 3 dotyczy rowniez przypadku , gdy 
w wyniku ogloszenia otwartcgo konkursu ofert zostaht zgloszona tylko jedna oferta. 

5. Maksymalna liczha punkt6w wynnsi 18. Liczba punkt6w niezb~dna do przyj~cia oferty 

wynosi 10. 
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6.Rozstrzygni~cie konkursu nast'lpi do dnia 17 stycznia 20 II r, 

7.Decyzjl! 0 udzieleniu dotacji podejmuje i:lllrmistrz Toszka. 

8.Decyzja Burmistrza Toszkajest ostateczna i nie przyslugllje od niej odwolanie. 

9. Burmistrz Toszka uniewaznia otwmty konkurs ofert jezeli . 

I) nie zlozono zadnej ofcrty , 
2) zadna ze zlozonych orert nie spelnia wymog6w zawartych w ogloszeniu. 

IO.Informacj~ 0 uniewaznieniu otwaltego konkursll ofert Burmistrz podaje do pllblicznej 
wiadomosci w spos6b okreslony w pllnkcie 10 niniejszego ogloszenia. 

II.Niezwlocznie po wyborze oferty wyniki otwartego konkursll ofert zostan'l ogloszone 

w Bililetynie Informacji Publicznej , 
na stronie internetowej Urz~du Miejskiego w Toszku wwwtoszek.pl . 
na tablicy ogloszen w Osrodku Pomocy Spolccznej w Toszku oraz Urz~dzieMiejskim w 
Toszkll. 

Z,'calizowane w 2009 rokll oraz 2010 rokll zadania publiczlIc tcgo samego rodzajll oraz 
udziclonc dotacje na ich rcalizacjf 

W roku 2009 zrealizowano swiadczenie uslug opickuliczych , w tym spccjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, 

kwota dotacji 50.000,00 zl . 


W roku 2010 zrealizowano swiadczenie uslug opiekllliczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania , 

kwota dotacji 50,000,00 zl. 


Szczeg610wych informacji dotycz'lcych otwartego konkursu ofcrt lIdziela Kierownik Osrodka 

Pomocy Spolecznej w Toszku ut. Rynek II ) teU2 332 67 14. 


BU{1IS!RZ 

mgr~KUPCZYk 

http:wwwtoszek.pl

