
OGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na
prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy 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 2010 r.,Nr 234, poz.1536 t.j.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2013, poz. 595 z późn.zm.)

Zarząd Powiatu Ełckiego ogłasza otwarty konkurs  ofert  na  realizację  zadania  z zakresu  pomocy
społecznej  pn.  ,,Prowadzenie  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  dla  Dzieci  i  Młodzieży
Niepełnosprawnej Intelektualnie”.

I RODZAJ ZADANIA:
1.  Przedmiotem  konkursu  jest  zadanie  zlecone  dla  powiatu  polegające  na  prowadzeniu
Środowiskowego Domu Samopomocy w Ełk na podstawie art.  20 ust.  1 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U.2013, poz.182).
2. Dom będzie prowadzony dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie, typu B dla 40
uczestników.
3. Szczegółowy opis działań przy realizacji zadania polegającego na świadczeniu usług winien być
zgodny z rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie
środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. nr 238 poz. 1586).
II.WYSOKOŚĆ  ŚRODKÓW  PUBLICZNYCH  PRZEZNACZONYCH  NA  REALIZACJĘ

ZADANIA:

Planowane  środki  finansowe  z  dotacji  Wojewody  Warmińsko-  Mazurskiego  na  realizację  w/w
zadania w 2014 roku  480 000 zł. 
Wysokość  dotacji  na  realizację  zadania  dla  uczestników  w  środowiskowym  domu  samopom
ocy będzie w wysokości dotacji przekazanej na ten cel przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego,
ustalonej  na  podstawie  wysokości  dotacji  w  wyniku  decyzji  Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
Zarówno  wysokość  dotacji,  jak  też  liczby  uczestników  może  ulec  zmianie,  uzależniona  jest  od
wysokości dotacji na 1 uczestnika w środowiskowym domu samopomocy oraz uzależniona jest od
rzeczywistej  liczby  uczestników  środowiskowego  domu  samopomocy,  jednak  nie  większej  niż
statutowa liczba uczestników środowiskowego domu samopomocy.
III. ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI:
1. Konkurs wyłoni tylko i wyłącznie jedną ofertę konkursową:
a ) Na prowadzenie ŚDS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie (typ. B),
2.  Oferent  zobowiązany  jest  do  pełnego  wykorzystania  środków finansowych  przeznaczonych  na
realizację zadania.
IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA 
1. Zadanie obejmować ma okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
2. Zadanie musi być realizowane zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy
i  Polityki  Społecznej  z  dnia  9  grudnia  2010 r.  w sprawie  środowiskowych  domów samopomocy
(Dz.U. nr 238 poz. 1586).
Oferta podmiotu uprawnionego powinna zawierać:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
2) termin i miejscu realizacji zadania publicznego;
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
4) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację 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  Środowiskowego  Domu
Samopomocy w Ełku”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. TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERTY:
Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
Zarząd Powiatu Ełckiego dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
1. Kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji – 1 pkt,
2. Zgodność oferty z rodzajem zadania  określonego w ogłoszeniu – 1 pkt,
3. Zaangażowanie środków własnych - 1 pkt, 
4. Ocena  realizacji zadania – 2 pkt,
5. Spełnienie standardów określonych w § 18 w/w rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów
samopomocy- 2 pkt. 
Terminy dokonania wyboru oferty:
Oferty rozpatrzone zostaną  z  ciągu 7 dni  od  dnia,  w którym upłynął  termin  ich  składania,  przez
Komisję Opiniującą, powołaną przez Zarząd Powiatu Ełckiego.

VIII.  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.

Wysokość dotacji przekazanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w roku 2012- 423 000 zł.
Wysokość  dotacji  przekazanej  przez  Wojewodę  Warmińsko-Mazurskiego  w  roku  2013  -
474 500 zł.
Informacje w sprawie konkursu udziela Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku,
ul. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk, tel. (87) 621 15 50.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

/-/ Krzysztof Piłat


