STAROSTWO POWIATOWE
w Krośnie
38-40 0 KROS NO

ul. Bieszczadzka 1

(pieczątka

adresowa Powiatu Krośnieńskiego)

1. Powiat Krośnieński z siedzibą 38 - 400 Krosno , ul. Bieszcz adzka 1
tel. (0-13) 43 75 714, fax (0-13) 43 75 715
Zapr asza
„podmi oty uprawn ione" zgodni e z treścią art. 25 ustawy z dnia 12 marca
2004 roku o pomocy
(tekst jednoli ty Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728), posiadające
doświadczenie
oraz potencjał rzeczow y i kadrow y do udziału w otwarty m konkur sie
ofert na
wykon ywanie zadań z zakresu pomoc y społecznej:
społecznej

„Prowa dzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełn
osprawnej intelek tualnie
na 80 miejsc w okresie od dnia 1 styczni a 2009 roku do dnia 31
grudni a
2010ro ku.
płci męskiej"-

2. „Podmi ot uprawn iony" zobowiązany jest spełnić warunk i rzeczow
o - kadrow e niezbędne
dla realizacji zadań: zezwole nie na prowad zenie placówki, baza lokalow
a spełniająca wymog i
standar du określone w Rozporządzeniu Ministr a Polityki Społecznej z dnia
19 października 2005 r.
w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837),
kadra spełniająca wymog i
cyt. Rozporządzenia oraz program działania i plan pracy placów ki na 2009
rok oraz 2010 rok.
3. W 2007r. dotacja na jedno miejsce wynosiła miesięcznie 1838,11 złotych.
Całkowity miesięczny
koszt utrzyma nia jednego miejsca w 2007r. wynosił 1.979,00 złotych.
Wysokość dotacji na realizację zadania w 2008 roku
w przelicz eniu na jednego pensjon ariusza
skierow anego do Domu Pomocy Społecznej przed dniem 1 stycznia 2004r.
wynosiła 1903,08 złotych
miesięcznie i przyzna na jest na 74 miejsc.
Wysokość dotacji na rok 2009 i 2010 rok zostanie określo
na w decyzji Wojewo dy Podkarp ackiego
na dany rok. Wysokość dotacji jak też liczba miejsc dotowa nych może ulec
zmianie w wyniku decyzji
Wojewody Podkarp ackiego .
Siedmiu mieszkańców ponosi odpłatność w pełnej wysokości. Na dzień
ogłoszenia konkurs u
ogólna liczba osób skierow anych do Domu Pomocy Społecznej wynosi 81.
4. Ofertę składa się w termini e do 20.10.2008r. do godz. 1S3_Q, w zalakow
anej kopercie z napisem
„Prowa dzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawn
ej intelekt ualnie płci
męskiej" w sekretar iacie Starosty pok. 311, w budynk
u Starostw a Powiato wego w Krośnie,
ul. Bieszczadzka 1 lub pocztą na adres: 38 - 400 Krosno, ul. Bieszcz adzka 1.
Wyboru oferty dokona w dniu 21 października 2008 roku Zespół opiniujący oferty.
O wyborz e oferty oferent zostani e niezwłocznie powiad omiony . Rozpat
rywane będą oferty
spełniające warunk i zawarte w art. 30 ustawy o pomocy
społecznej, a ich ocena nastąpi zgodnie
z art. 31 cyt. ustawy. Oferty sporządzone wadliw ie lub niekom pletnie pozosta
ją bez rozpatrz enia.
Wyłoniony podmio t zostani e powiad omiony pisemni
e. Informacja o wybran ej ofercie zostanie
podana do wiadomości publicz nej na tablicy ogłoszeń w Starostw ie
Powiato wym w Krośnie,
ul. Bieszczadzka 1.
5. Oferta podmio tu uprawn ionego powinn a zawierać:
- szczegółowy zakres rzeczow y propon owaneg o do realizacji zadania
działania;

zawierający

opis planow anego

- informacje o termini e i miejscu realizacji zadania ;
- kalkulację przewid ywanyc h kosztów realizacji zadania ;
- informacje o posiada nych zasobac h rzeczow ych i kadrow ych zapewni
ających realizację zadania ;
- informacje o wysokości środków finanso wych własnych albo pozysk
anych z innych źródeł
na realizację danego zadania ;
- informację o wcześniejszej działalności podmio tu składającego ofertę
w zakresie, którego
dotyczy zadanie ;
- dokume nty potwierdzające status prawny podmio tu, w tym dokume nty
potwierdzające spełnienie
warunk ów o których mowa w pkt. 2

6. Oferta złożona po termini e - nie będzie rozpatr ywana.
7. Termin związania

ofertą upływa

w okresie 2 miesięcy od daty złożenia oferty.

8. Kryteri a wyboru ofert:
program działania na 2009 rok oraz 2010 rok
zasoby rzeczow e - baza do realizac ji zadań
potencjał kadrow y
cena całkowita
deklaro wany udział środków własnych
zasady dotychc zasowe j współpracy
9. Ocena ofert dokona na zostani e przez
na podstaw ie treści złożonych ofert.

10 pkt
lOpkt
lOpkt
40pkt
20pkt
lOpkt

Zespół opiniujący

oferty

powołany

przez

Zarząd

Powiatu

10. Przy rozpatr ywaniu ofert:
a) W zakresie kryteriu m „Progra m działania na 2009 rok oraz 2010" zamawia
jący przyzna punkty
na podstaw ie zgłoszonych możliwości realizacji zadania - maksym alnie do
10 pkt.
b) W zakresie kryteriu m „zasoby rzeczow e - baza do realizac ji zadań" Zamawi
ający przyzna punkty
na podstaw ie opisu Oferent a oraz przedłożonych odpisów dokume ntów
kontrol i sanitarn ej i ochrony
pożarowej - maksym alnie do 10 pkt.
c) W zakresie kryteriu m „potencjał kadrow y" Zamawiający przyzna punkty
na podstaw ie informacji
zawarte j w ofercie oraz kseroko pii dokume ntów potwierdzających
posiada nie kwalifikacji
zawodo wych niezbędnych do wykony wania zadań z zakresu
pomocy społecznej
maksym alnie do 10 pkt.
d) W zakresie kryteriu m „cena całkowita" Zamawiający udzieli punkty
na podstaw ie informacji
zawartej w ofercie, w relacji do zakresu rzeczow ego zadania - maksym alnie
do 40 pkt.
e) W zakresie kryteriu m „deklar owany udział środków własnych" Zamawi
ający przyzna punkty
na postawi e informacji zawarte j w ofercie - maksym alnie do 20 pkt.
f) W zakresie kryteriu m „zasady dotychc zasowe j współpracy" Zamawi
ający przyzna punkty
na podstaw ie informacji zawarty ch w ofercie oraz analizy i oceny
realizacji zadań zleconych
„podmi otowi uprawn ionemu " w okresie poprzed nim, biorąc pod uwagę
rzetelność i terminowość
oraz sposób rozlicze nia otrzym anych na ten cel środków - maksym alnie do
10 pkt.
11. Oferta, która uzyska największą
jako kandyd at do realizacji zadania .

ilość

punktó w przedst awiona zostani e

Zarządowi

Powiatu

12. Po wyłonieniu w drodze otwarte go konkur su Wykon awcy zawarta zostanie umowa
o wykona nie zadań z zakresu pomocy społecznej.
13. W sprawac h nieureg ulowan ych niniejsz ym ogłoszeniem stosuje się
ustawę z dnia 12 marca
2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolit y Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz.
728) oraz inne przepis y
obowiązujące w tym zakresie .
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