ZARZĄDZENIE NR 147/14
BURMISTRZA DUKLI
z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej
Na podstawie art.25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2013, poz. 182 z późniejszymi
zmianami) i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. 2014, poz.1118 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Dukli zarządza, co nastepuje:
§ 1. Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przez podmioty określone
w art. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, prowadzace działalność w zakresie pomocy społecznej .
§ 2. Ogłoszenie o konkursie, stanowiące załącznik, do niniejszego zarzadzenia, zamieszcza się na stronie
internetowej Gminy Dukla, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dukli i na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Dukli.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego
w Dukli.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
Andrzej Bytnar
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Załącznik do Zarządzenia Nr 147/14
Burmistrza Dukli
z dnia 28 listopada 2014 r.
Ogłoszenie Burmistrza Dukli otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
§ 1. Rodzaj zadań i wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację:
1. Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest realizacja zadań w zakresie:
1) specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznym oraz specjalistycznych usług
na rzecz dzieci specjalnej troski, przenaczając na ten cel kwotę 8.200,00 zł
(osiem tysięcy dwieście złotych)
2) usług opiekuńczych, na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, przeznaczając na ten cel kwotę
260.000,00 zł (dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych)
2. Zastrzega się zmianę wysokości dotacji, w przypadku nieprzewidzianej w czasie ogłoszenia konkursu
zmiany wysokości planowanych wydatków na ten cel.
§ 2. Zasady przyznania dotacji:
1) podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty określone
w art. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, prowadzące działalność w zakresie pomocy
społecznej,
2) przyznanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez oferenta warunków i kryteriów określonych
w niniejszym ogłoszeniu,
3) podmiot ubiegajacy się o dotację składa ofertę na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty, ramowego wzoru umowy
dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U.
z 2011 roku Nr 6, poz.25),
4) na każde z zadań określonych w § 1 wymagana jest oddzielna oferta z załącznikami,
5) do oferty należy dołączyć:
a) aktualny wypis z rejestru lub ewidencji, o ile nie jest dostępny w internetowej wyszukiwarce podmiotów
Krajowego Rejestru Sądowego,
b) referencje z wykonania w poprzednich okresach zadania, o realizacje którego ubiega się oferent
c) kserokopię statutu podmiotu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do jego
reprezentacji,
d) oświadczenie osób reprezentujących organizację pozarządową o nieprowadzeniu działalności w celu
osiągniecia zysku
§ 3. 1. Termin i warunki realizacji zadania:
1) termin realizacji zadania ustala się od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku
2) zadania z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, dzieci
specjalnej troski oraz świadczenie usług opiekuńczych
na rzecz osób starszych, chorych lub
niepełnosprawnych wykonywane będą w miejscu zamieszkania osoby, dla której uprawnienie do świadczeń,
w odpowiedim wymiarze, ustali prawomocną decyzją administracyjną Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dukli,
3) wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci specjalnej troski może być powierzone wyłącznie
osobom posiadającym kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia
22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189, poz.
1598 z późniejszymi zmianami),
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4) dotacja na realizację zadania przekazywana będzie w odstępach miesięcznych, po przedłożeniu przez
wykonujacego zadanie dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych wydatków.
§ 4. Termin składania ofert
1. Oferty należy składać do 19 grudnia 2014 roku w Urzędzie Miejskim w Dukli, Trakt Węgierski 11, 38-450
Dukla osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu oferty) w kopertach zamkniętych z dopiskiem
"Konkurs na realizację zadania w 2015 roku .............( podać nazwę zadania określonego w § 1 ust.1)" i adresem
zwrotnym oferenta.
§ 5. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru oferty.
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 grudnia 2014 roku w Urzędzie Miejskim w Dukli.
2. Ogłoszenie zawierajace rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej Gminy
Dukla, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dukli i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Dukli.
3. Przy wyborze ofert zostaną uwzględnione następujace kryteria:
1) formalne - do udziału w konkursie dopuszczane zostaną podmioty, które wykonują zadania z zakresu pomocy
społecznej i złożą ofertę wraz z załącznikami w terminie określonym w ogłoszeniu,
2) merytoryczne - komisja dokona oceny ofert uwzględniając:
a) cenę usługi za godzinę,
b) doświadczenie w realizacji tego typu zadania - podmiot porzystępujący do konkursu powinien posiadać co
najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług, o których mowa § 3 ust.1 pkt 2,
c) realizację zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność,
terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków,
d) posiadane zasoby rzeczowe i kadrowe zapewniające realizację zadania.
4. Oferty niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów, zostaną odrzucone.
5. Z pomiotem wyłonionym w drodze konkursu zostanie zawarta umowa na realizację zadania.
6. Złożone oferty będą weryfikowane pod względem merytorycznym i formalnym przez komisję konkursową
powołaną przez Burmistrza Dukli w drodzę odrębnego zarządzenia.
7. W skład komisji konkursowej mogą wejść osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez
organizacje biorące udział w konkursie.
8. Do 12 grudnia 2014 roku organizacje, o których mowa ust. 7 mogą wskazać osoby do komisji konkursowej.
9. Wyniki konkursu zatwierdza, po zapoznaniu się z opiną komisji konkursowej, Burmistrz Dukli
10. Osoba uprawniona do udzielania informacji związanych z konkursem: Barbara Pudło - specjalista
w Urzędzie Miejskim w Dukli tel: 13 43 356 16.
§ 6. Gmina Dukla przekazała w latach 2013 i 2014 natępującą wysokość środków finansowych na realizację
zadań z zakresu świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych:
1) w 2013 roku - 242.851,00 zł
2) w 2014 roku do 31 października - 260.810,50 zł
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