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1. Powiat Krośnieński z siedzibą 38 - 400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1
tel.13 43 75 714, fax 13 43 75 715
Zaprasza
„podmioty uprawnione" zgodnie z treścią art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz art. 13 -19 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r.
Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), posiadające doświadczenie oraz potencjał rzeczowy i kadrowy
do udziału w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej:
„Pro~adzenie

płci męskiej"-

domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
na 80 miejsc w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia

2015 roku.
2. „Podmiot uprawniony" zobowiązany jest spełnić warunki rzeczowo - kadrowe niezbędne
dla realizacji zadań: zezwolenie na prowadzenie placówki, baza lokalowa spełniająca wymogi
standardu określone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r.
w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837), kadra spełniająca wymogi
cyt. Rozporządzenia oraz program działania i plan pracy placówki na lata 2011 - 2015.
3. W 2009r. dotacja na jedno miejsce wynosiła miesięcznie 1.781,68 złotych. Całkowity miesięczny
koszt utrzymania jednego miejsca w 2009r. wynosił 1.979,00 złotych.
Wysokość dotacji na realizację zadania w 2010 roku w przeliczeniu na jednego pensjonariusza
skierowanego do Domu Pomocy Społecznej przed dniem 1 stycznia 2004r. wynosi 1.761,00 złotych
miesięcznie i przyznana jest na 74 miejsc.
Wysokość dotacji na lata 2011 - 2015 zostanie określona w decyzji Wojewody Podkarpackiego
na dany rok. Wysokość dotacji jak też liczba miejsc dotowanych może ulec zmianie w wyniku decyzji
Wojevrody Podkarpackiego.
Siedmiu mieszkańców ponosi odpłatność w pełnej wysokości. Na dzień ogłoszenia konkursu
ogólna liczba osób skierowanych do Domu Pomocy Społecznej wynosi 81.
4. Ofertę składa się w terminie do 09.12.2010r. do godz. 15:m, w zalakowanej kopercie z napisem
„Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie płci
męskiej" w sekretariacie Starosty pok. 311, w budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie,
ul. Bieszczadzka 1 lub pocztą na adres: 38 - 400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1.
dniu 10 grudnia 2010 roku Komisja Konkursowa.
Wyboru
oferty dokona w
O wyborze oferty oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony. Rozpatrywane będą oferty
spełniające warunki zawarte w ogłoszeniu oraz w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, a ich ocena nastąpi zgodnie z przyjętymi kryteriami. Oferty sporządzone wadliwie
lub niekompletnie pozostają bez rozpatrzenia.
Wyłoniony podmiot zostanie powiadomiony pisemnie. Informacja o wybranej ofercie zostanie
podana do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Krośnie,
ul. Bieszczadzka 1 oraz zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.
5. Oferta podmiotu uprawnionego powinna zawierać:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy
zadanie;
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie
zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania
z innych źródeł;
6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
6. Oferta złożona po terminie - nie będzie rozpatrywana.

7. Termin związania ofertą upływa 31 grudnia 2010 roku.
8. Kryteria wyboru ofert:
program działania na lata 2011 - 2015
zasoby rzeczowe - baza do realizacji zadań
potencjał kadrowy
cena całkowita
wkład rzeczowy i osobowy
zasady dotychczasowe j współpracy

10pkt
10pkt
10pkt
40pkt
20pkt
10pkt

9. Ocena ofert dokonana zostanie przez Komisję Konkursową.
10. Przy rozpatrywaniu ofert:
a) W zakresie kryterium „Program działania na lata 2011 - 2015" zamawiający przyzna punkty
na podstawie zgłoszonych możliwości realizacji zadania - maksymalnie do 10 pkt.
b) W zakresie kryterium „zasoby rzeczowe - baza do realizacji zadań" Zamawiający przyzna punkty
na podstawie opisu Oferenta oraz przedłożonych odpisów dokumentów kontroli sanitarnej i ochrony
pożarowej - maksymalnie do 10 pkt.
c) W zakresie kryterium „potencjał kadrowy" Zamawiający przyzna punkty na podstawie informacji
zawartej w ofercie oraz kserokopii dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji
zawodowych niezbędnych do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej
maksymalnie do 10 pkt.
d) W zakresie kryterium „cena całkowita" Zamawiający udzieli punkty na podstawie informacji
zawartej w ofercie, w relacji do zakresu rzeczowego zadania - maksymalnie do 40 pkt.
e) W zakresie kryterium „wkład rzeczowy i osobowy" Zamawiający przyzna punkty
na postawie informacji zawartej w ofercie - maksymalnie do 20 pkt.
f) W zakresie kryterium „zasady dotychczasowe j współpracy" Zamawiający przyzna punkty
na podstawie informacji zawartych w ofercie oraz analizy i oceny realizacji zadań zleconych
„ podmiotowi uprawnionemu " w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość
oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków - maksymalnie do 10 pkt.
11. Oferta, która uzyska największą
jako kandydat do realizacji zadania.

ilość

punktów przedstawiona zostanie

Zarządowi

Powiatu

12. Po wyłonieniu w drodze otwartego konkursu Wykonawcy - zawarta zostanie umowa
o wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej.
13. Ofertę składa się wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego
wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).
14. W sprawach nieuregulowan ych niniejszym ogłoszeniem stosuje się ustawę z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873
z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009r. Nr 175,
poz. 1362 z późn. zm.).
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Krosno, dnia 21.10.2010r.

