
 

Uchwała nr 199.2015 

Zarządu Powiatu Suskiego 

z dnia 24.11.2015r. 

 

w sprawie: ogłoszenie otwartego konkursu na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia 

– Środowiskowego Domu Samopomocy dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie                       

i przewlekle psychicznie chorych. 

 

Na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego  i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014 roku,  poz. 1118 z późn.zm.) oraz załącznika nr 

1 do Uchwały nr 0007/XI/82/2015 Rady Powiatu Suskiego z dnia 15.10.2015 roku w sprawie 

uchwalenia programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pożytku publicznego 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na rok 2016 Zarząd Powiatu Suskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację  zadania pn: prowadzenie 

Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla 30 osób 

niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych. 

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

1. Ustala się kartę oceny oferty. 

2. Treść karty oceny oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie             

w Suchej Beskidzkiej. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1do Uchwały nr 199.2015 

Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 24.11.2015 r. 

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU SUKIEGO  

 
Zarząd Powiatu Suskiego ogłasza  otwarty konkurs na prowadzenie Powiatowego 

Ośrodka Wsparcia- Środowiskowego Domu Samopomocy dla 30 osób 

niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych na zasadach                           

i warunkach określonych  w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku    o pomocy społecznej               

(j t.  Dz.U. z  2015 roku, poz. 163) i Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 09 

grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 

1586 z późn.zm.) 

I. Rodzaj i nazwa zadania: 

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie prowadzenia Powiatowego Ośrodka 

Wsparcia- Środowiskowego Domu Samopomocy dla 30 osób niepełnosprawnych 

intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych, zwanego dalej ŚDS.  

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 

przyznawanych w formie dotacji na jego realizację: 

Prowadzona placówka jest rejestrowana i dotowana: 

Dział 852 – pomoc społeczna 

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia 

§ 2130  – dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na zadania  bieżące z zakresu  

administracji samorządowej  oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 

Na realizację w/w zadania Powiat w roku 2014  udzielił dotacji w wysokości zgodnej ze 

środkami przekazywanymi przez Wojewodę Małopolskiego oraz środkami własnymi Powiatu 

w łącznej wysokości  353400,00zł.   

Środowiskowy Dom Samopomocy  jest prowadzony dla 30 uczestników. 

W roku 2016 planowana wysokość dotacji na ten cel  wynosi  350833,00zł i jest uzależniona 

od dotacji z budżetu wojewody.  

Szczegółowe warunki i wysokość dofinansowania kosztów realizacji zleconego zadania 

zostaną określone w umowie zawartej z wybranym oferentem. 

III. Termin i warunki realizacji zadania: 

1.Od 1 stycznia 2016 roku do dnia  31.12.2019 roku, tj. przez okres 3 lat. 

2.Szczegółowe warunki realizacji zadania, w tym zakres działania ŚDS określone zostaną           

w umowie zawartej przez powiat z jednostką, której oferta na prowadzenie ŚDS zostanie 

wybrana – z zachowaniem wymogów i zasad określonych w obowiązujących przepisach. 



IV. Termin składania ofert: 

1. Oferty należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej                 

ul. Mickiewicza 19, pok. nr 20, albo przesłać pocztą – decyduje data wpływu.                             

Oferta winna znajdować się w kopercie opisanej nazwą i adresem podmiotu składającego, 

imieniem,  nazwiskiem i numerem telefonu osoby do kontaktu, nazwy zadania, którego oferta 

dotyczy. 

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia  15.12.2015 roku. 

Wykonawca zostanie wyłoniony w terminie 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

2. Oferty należy składać  na drukach – według wzoru określonego w Rozporządzeniu 

Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 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 2011 roku nr 6, poz. 25) 

3. Do składanej oferty należy dołączyć: 

- aktualny wypis z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną  

  organizacji/jednostki, bądź jej istnienie w przypadku nieposiadania osobowości prawnej, 

- statut, 

 -plan działalności ŚDS określający metody pracy z uczestnikami, 

-propozycje obsady etatowej z wyszczególnieniem liczby pracowników i wymaganych 

kwalifikacji pracowników, 

- preliminarz rocznych kosztów działalności ŚDS, 

- regulamin organizacyjny ŚDS, 

- informację z Krajowego Rejestru Sądowego o niekaralności za przestępstwo umyślne osoby, 

która będzie kierowała domem i zaświadczenie, że ze względu na stan zdrowia jest ona 

zdolna do kierowania domem. 

-  dokumenty potwierdzające doświadczenie podmiotu w realizacji powyższych zadań. 

4. Bliższych informacji na temat przedmiotowego konkursu można uzyskać w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej ul. Kościelna 5b telefon: 874-34-86, osoba 

upoważniona do udzielania informacji: Dyrektor  Krzysztof Cieżak w godzinach 7.00-15.00  

V.  Termin, tryb i kryteria  stosowane przy wyborze oferty: 

1. Złożone oferty na prowadzenie ŚDS zostaną rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 

14 dni od wyznaczonej daty ich składania, z uwzględnieniem terminu wyznaczonego 

na realizację zadania. 

2. Merytorycznej i formalnej oceny złożonych ofert dokona komisja powołana przez 

Zarząd Powiatu Suskiego min. w oparciu o następujące kryteria: 



            -  0 pkt. – 5 pkt. - program realizacji zadania.   

            - 0 pkt.- 5 pkt.- tożsamość charakteru działalności statutowej oferenta w stosunku do            

             specyfiki zadania; 

- 0 pkt. - 5 pkt.- doświadczenie oferenta w pracy z osobami niepełnosprawnymi   

intelektualnie; 

- 0 pkt. – 5 pkt. kalkulacja kosztów realizacji zadania 

- 0 pkt. – 5 pkt. kwalifikowana kadra. 

- - 0 pkt. – 5 pkt. analiza i ocena wykonania tych zadań, biorąca pod uwagę rzetelność 

i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (w przypadku 

podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne) To ma 

być tożsame z kartą oceny oferty  

3. Oferty niekompletne, złożone bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane. 

4. O wyborze oferty rozstrzyga Zarząd Powiatu Suskiego po zapoznaniu się z opinią 

powołanej przez siebie Komisji Konkursowej. 

5. Z organizacją/jednostką, której oferta zostanie wybrana przez Zarząd Powiatu zostanie 

zawarta umowa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. 

VI. Zadanie powyższe realizowane było od 2002 roku na podstawie umowy  

zawartej pomiędzy Powiatem Suskim a Stowarzyszeniem Trzeźwości Dom w 

Jordanowie.  

Wysokość dotacji na rok 2015 wynosiła: 383258,00 zł 

Wysokość dotacji na rok 2014 wynosiła:   353400,00  zł 

VII. Ogłoszenie o konkursie podlega ogłoszeniu w BIP Starostwa Powiatowego                    

w Suchej Beskidzkiej,  na stronie internetowej PCPR oraz na tablicy 

ogłoszeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Uchwały nr 199.2015  

Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 24.11.2015roku. 

 

Karta oceny oferty 

WNIOSKODAWCA ………………………………………………………………  

…………………………………………………………………… 

NAZWA ZADANIA Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia – 

środowiskowego domu samopomocy dla 30 osób niepełnosprawnych 

intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych  

                        niepełnosprawnych intelektualnie.  

SPOSÓB OBLICZANIA PUNKTÓW: 

- Każde kryterium podlega ocenie w skali 0-5 

lp Kryteria oceny Ilość 

punktów 

1 Program realizacji zadania przez oferenta  

2 Tożsamość charakteru działalności statutowej oferenta w stosunku do 

specyfiki zadania. 

 

3 Doświadczenie oferenta w pracy z osobami niepełnosprawnymi 

intelektualnie 

 

4 Kalkulacja kosztów realizacji zadania  

5 Kwalifikowana kadra  

6 Analiza i ocena wykonania tych zadań, biorąca pod uwagę rzetelność                   

i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków              

(w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone 

zadania publiczne) 

 

OGÓLNA PUNKTACJA WNIOSKU  

Podpisy Członków Komisji Oceniającej 

 

 

 

 



 

 

 


