
OGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na

prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

Podstawa prawna:
Na podstawie art. 25 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U.2013,
poz.182),  oraz art.  11 i  art.  13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności  pożytku publicznego i
wolontariacie (Dz. U. z 2010r.,Nr 234, poz.1536 j.t.) i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U.2012, poz.964) oraz art. 32 ust. 1
ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2013r, poz.595 z późn. zm.

Zarząd Powiatu Ełckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu  pomocy społecznej
pn.  ,,Prowadzenie  Domu  Pomocy  Społecznej  dla  Dzieci  i  Młodzieży  (chłopców)  Niepełnosprawnych
Intelektualnie lub/i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

I RODZAJ ZADANIA:
1.  Przedmiotem konkursu jest  prowadzenie  Domu Pomocy Społecznej  o  profilu  dla  dzieci  i  młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie chłopców.
2.  Dom będzie prowadzony dla Dzieci  i  Młodzieży Niepełnosprawnej  Intelektualnie - chłopców na 110
miejsc.
3. Szczegółowy opis działań przy realizacji zadania polegającego na świadczeniu usług winien być zgodny z
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy
społecznej (Dz. U.2012, poz.964) zadanie będzie realizowane w okresie 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia
2018 r. 
II. WYSOKOŚĆ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA

1.  Planowane środki  finansowe na  realizację zadania w 2014 roku 1 991 150 zł.  zł.  Jednakże,  dotacja
uzależniona będzie od liczby mieszkańców przyjętych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia
2004 r., a także mieszkańców przyjętych do domu pomocy społecznej ze skierowaniem wydanym przed tym
dniem  oraz  od  wysokości  dotacji  otrzymanej  od  Wojewody  Warmińsko-Mazurskiego  na  każdy  rok
budżetowy. 
2. Kwoty dotacji przekazuje się na podstawie informacji o aktualnej liczbie mieszkańców w domu.
III. WARUNKI  PRZYZNANIA  DOTACJI

W  otwartym  konkursie  ofert  mogą  uczestniczyć  organizacje  pozarządowe  prowadzące  działalność  w
zakresie pomocy społecznej  oraz jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku
Państwa  do  Kościoła  Katolickiego  Rzeczypospolitej  Polskiej,  stosunku  Państwa  do  innych  kościołów i
związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują
prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej. 
2. Zarząd Powiatu Ełckiego po ogłoszeniu konkursu ofert zawiera z wybranym oferentem umowę zlecenie
na realizację zadania określonego w pkt I ogłoszenia.
IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA 
1. Zadanie obejmować ma okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31grudnia 2018 r.
2. Podmiot zobowiązany jest przy wykonywaniu zadania stosować w szczególności przepisy ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U.2013), a także rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U.2012, poz.964)
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) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych wskazujących na możliwość wykonania
zadania;
5) informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację
danego zadania;
6)  informację  o  wcześniejszej  działalności  podmiotu  składającego  ofertę  w  zakresie,  którego  dotyczy
zadanie; 
7) dokumenty posiadające status prawny podmiotu;



8)  sprawozdanie  finansowe i  merytoryczne  z  działalności  podmiotu  za  ubiegły rok  lub  –  w przypadku
dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności;

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1.  Oferty  na  realizację  zadań  należy  składać  w  ciągu  21  dni  od  daty  ukazania  się  ogłoszenia,
w  sekretariacie  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Ełku,  ul.  Piłsudskiego  5  w  zamkniętych
kopertach z dopiskiem ,,Otwarty Konkurs Ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej ” do godz. 14.00.
2. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu
do PCPR w Ełku.
3. Oferty, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
4.  Oferty należy składać  wyłącznie  na  drukach,  których  wzór  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). 
VI. TERMIN, TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERTY:
Wybór zostanie dokonany w ciągu 7 dni od upływu terminu na ich składanie.
Zarząd Powiatu Ełckiego dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
1. Kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji – 1 pkt,
2. Możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę – 1 pkt,
3. Udział planowanych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł - 1 pkt, 
4. Jakość działania i kwalifikacja osób, przy udziale których zostanie zrealizowane zadanie, – 2 pkt,
5.  Analiza  i  ocena  realizacji  zleconych  zadań  publicznych  w  przypadku  podmiotu,  który  w  latach
poprzednich realizował zlecone zadania publiczne - 2 pkt.

VII. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH W ROKU OGŁOSZENIA KONKURSU OFERT I W
ROKU  POPRZEDNIM  ZADANIACH  PUBLICZNYCH  TEGO  SAMEGO  RODZAJU  I
ZWIĄZANYCH Z TYM KOSZTAMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYSOKOŚCI
DOTACJI PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM.

W roku 2012 zostały przekazane środki w wysokości - 2 668 003 zł. na realizację zadania publicznego.
W roku 2013 zostały przekazane środki w wysokości – 2 366 527 zł na realizację zadania publicznego.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

                         /-/ Krzysztof  Piłat


