BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE
ogłasza otwarty konkurs ofert
na powierzenie realizacji w 2015 roku zadania z zakresu pomocy społecznej
organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność
w zakresie pomocy społecznej - Organizacja i prowadzenie usług opiekuńczych.
I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
w 2015 roku.
„Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach”
- przy średniej 4.400 godzin
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 723.360,00 zł
(słownie: siedemsetdwadzieściatrzytysiącetrzystasześćdziesiąt złotych 00/100)
II. Zasady przyznawania dotacji oraz kryteria stosowane przy wyborze ofert.
1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego, w tym ocena kalkulacji kosztów
1) zasoby lokalowe i sprzętowe oferenta,
2) zasoby kadrowe oferenta, kwalifikacje osób, które będą realizować zadanie,
3) doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu, w tym rekomendacje dla oferenta,
4) wymierne korzyści dla społeczności lokalnej - dostępność realizowanego projektu, czas
trwania, przewidywana liczba odbiorców,
5) koszt realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.
3. Oferenci, których oferty zostały przyjęte są zobowiązani dostarczyć zaktualizowany preliminarz
kosztów realizacji zadania uwzględniający zmiany zakresu rzeczowego i finansowego stosownie
do przyznanych środków wraz z harmonogramem realizacji zadania.
4. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert organ administracji publicznej, bez zbędnej
zwłoki, zawiera umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi
organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej.
III. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Realizacja zadań powinna nastąpić w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.
2. Miejsce realizacji zadań: miasto Chojnice.
3. Zadania będą realizowane zgodnie z decyzjami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Chojnicach o przyznaniu usług opiekuńczych, ilości godzin, zakresie i miejscu ich świadczenia.
4. Przyznane w ramach dotacji środki finansowe będą przekazywane w miesięcznych transzach
z budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach.
5. Oferent, który otrzyma dotację na realizację zadania, zobowiązany jest do wyodrębnienia tych
środków w ewidencji księgowej.
6. Oferent:
1)
zamierza realizować zadanie na rzecz mieszkańców miasta Chojnice,
2)
prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
3)
posiada kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania,
4)
posiada doświadczenie w realizacji określonego typu zadania,
5)
umożliwi organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania.
IV. Termin składania ofert.
1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia
w Biuletynie Informacji Publicznej, które stanowi ostatnie ogłoszenie dotyczące przedmiotowego
konkursu. Wypełnione oferty wraz z załącznikami należy składać lub przesłać listem poleconym
na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach ul.Wysoka 1, 89-600 Chojnice sekretariat z dopiskiem „KONKURS Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ”.
2. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zamieszczono
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chojnicach www.miastochojnice.pl, w Biuletynie

Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Chojnicach
Stary Rynek 1 oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ul.Wysoka
1.
3. Wzór oferty realizacji zadania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji
zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6,
poz. 25).
V. Tryb i termin dokonania wyboru ofert.
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 20 dni od daty upływu terminu do składania ofert.
3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
1) przygotowane na formularzu zgodnym z obowiązującymi przepisami,
2) prawidłowo wypełnione,
3) zawierające komplet niezbędnych załączników,
4) złożone w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu konkursowym,
5) zawierające kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
w tym cenę 1 godziny (60 min.) usługi.
4. Zaopiniowania ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Chojnice.
5. Propozycje zawarte w protokole z prac Komisji Konkursowej, po zatwierdzeniu przez Burmistrza
Miasta Chojnice są wiążące.
6. Od decyzji Burmistrzowi Miasta Chojnice podmiotowi biorącemu udział w konkursie nie
przysługuje odwołanie.
7. Wymagane dodatkowe załączniki do oferty:
1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy
został wydany.
2) aktualne pełnomocnictwo zarządu głównego (lub innego organu wykonawczego) do składania
oferty na realizacje określonego zadania publicznego, podpisywania umowy w tym zakresie,
dysponowania uzyskanymi funduszami, dokonywania rozliczeń z tych funduszy - w przypadku
oferty składanej przez oddział terenowy nie posiadający osobowości prawnej,
3) statut-, dotyczy podmiotów, które w ubiegają się w procedurze konkursowej po raz pierwszy
4) dokumenty potwierdzające udział ew.innych partnerów w realizacji zadania,
5) dokument upoważniający daną osobę łub osoby do reprezentowania podmiotu — dotyczy
podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają
informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu,
6) dokumenty potwierdzające udział innych partnerów w realizacji zadania,
7) wykaz osób bezpośrednio realizujących zadanie wraz z wyszczególnieniem posiadanych
kwalifikacji.
8. Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
9. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną niezwłocznie ogłoszone na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Chojnicach www.miastochojnice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy
ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Miejskim w Chojnicach,Stary Rynek 1 oraz
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ul. Wysoka 1.
VI. Zadania publiczne tego samego rodzaju zrealizowane w latach 2012-2013 przez organ
administracji publicznej i związane z nimi koszty.
W latach 2012-2013 i poprzednich zadanie realizował MOPS w Chojnicach w drodze swoich zadań
własnych.W roku 2014 wysokość środków wynosiła – 587.500 zł
Nazwa zadania:Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach.
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