
                                                                                                      

                                        Uchwała  Nr 200.2015  

                                    Zarządu Powiatu  Suskiego  

                                          z dnia 24.11.2015 r.                             

 

 

 
 w sprawie  ogłoszenia otwartego  konkursu ofert  dla podmiotów uprawnionych na   

realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej -prowadzenie 

placówki  opiekuńczo-wychowawczej  typu  rodzinnego  na terenie Powiatu Suskiego dla 

dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej 

  

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

pożytku  publicznego i wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2014 r, 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  publicznego  z  zakresu     

     wspierania   rodziny  i  systemu   pieczy  zastępczej  dla   podmiotów   uprawnionych    

     pn :  Prowadzeniu   placówki opiekuńczo-wychowawczej  typu  rodzinnego  na terenie     

     Powiatu Suskiego dla  dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki    

     rodzicielskiej. 

   

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

 

                                                              § 2 

 

 

1.  Ustala  się  kartę   oceny oferty. 

 

2.  Treść  karty  oceny  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 1 do Uchwały Nr 200.2015                                                                                                   
                                                           z dnia 24.11.2015 r.                              

                                              

                   OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU SUSKIEGO 

 

Podstawa  prawna: 
1) Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

 (t.j. Dz.U.z 2015 roku Nr149,poz.332 ). 

2)Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 22 grudnia 2011 roku( Dz.U.z 

2011 roku,Nr 292, poz.1720).  
3).Załącznik 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  

 

Informacje  ogólne: 
1) Podmiotami  uprawnionymi  do  udziału w konkursie są: organizacje  pozarządowe 

prowadzące  działalność w zakresie  pomocy  społecznej  oraz  osoby  prawne  i jednostki  

organizacyjne działające   na podstawie  przepisów  o stosunku Państwa do Kościoła 

Katolickiego w Rzeczypospolitej  Polskiej, o stosunku  Państwa  do  innych  kościołów            

i związków  wyznaniowych oraz  o gwarancjach  wolności  sumienia  i wyznania, jeżeli  ich  

cele  statutowe obejmują  prowadzenie  działalności  w  zakresie  pomocy  społecznej. 

 

2) Przed  przystąpieniem  do  otwartego konkursu ofert każdy z podmiotów powinien  

zapoznać  się  dokładnie  z treścią  ogłoszenia  w  sprawie  otwartego  konkursu ofert  

zwanego  szczegółowymi  warunkami  konkursu.  

3)  Szczegółowe  warunki  konkursu  określają  rodzaj  zadania, wysokość  dotacji                

na realizację zadania, zasady  przyznawania  dotacji ,termin i warunki realizacji  zadania 

,termin i  miejsce  składania  ofert, tryb  kryteria  stosowane  przy  wyborze  ofert   oraz  

termin dokonania  wyboru ofert. 

 

4) Podmiot  zobowiązany  jest  do przygotowania i złożenia oferty zgodnie                             

ze  szczegółowymi  warunkami  konkursu, w  terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

Oferta  wraz z  załącznikami powinna być  złożona w terminie  wskazanym w ogłoszeniu. 

 

5) Oferta musi być podpisana przez  osobę (osoby) uprawnione  do  składania  oświadczeń  

woli w imieniu podmiotu, pod  rygorem  nieważności. 

 

6) Poszczególne  strony oferty i załącznika do  oferty winny być parafowane                     

przez  osobę(osoby) podpisujące ofertę. 

 

7)Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą  być  parafowane                       

przez osobę(osoby)podpisujące  ofertę. Podmiotowi  nie  wolno dokonywać żadnych  zmian 

w układzie wyznaczonym wzorem  oferty. 

 

8)Podmiot składający ofertę ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty oraz odpowiada za poprawność złożonej  oferty. 

 

 



I. Rodzaj  zadania: 

 
 Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego zapewniającej dzieciom 

pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki  rodzicielskiej   całodobową opiekę , 

wychowanie i zaspokojenie niezbędnych potrzeb. 

 

II. Wysokość  środków przeznaczonych na realizację zadania : 
 

 Dział 852 – pomoc społeczna 

 Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze. 

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

administracji  samorządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 

 

 Wysokość dotacji na rok 2015 wynosiła : 260 360,00 zł 

 Wysokość dotacji na rok 2014 wynosiła : 242 292,00 zł 

 Planowana kwota na realizację w/w zadania w 2016 roku wynosi 247.960,00 zł. 

 Szczegółowe warunki i wysokość dofinansowania kosztów  realizacji zleconego zadania 

zostaną określone w umowie zawartej z wybranym oferentem . 

 

III .Zasady przyznania dotacji . 
 

Do udziału w otwartym  konkursie ofert może przystąpić podmiot, który spełni łącznie 

następujące wymagania formalne: 

1.Zamierza zrealizować zadanie na rzecz mieszkańców Powiatu Suskiego; 

2.Prowadzi działalność statutową w dziedzinie  objętej konkursem  na terenie województwa 

małopolskiego; 

3.Dysponuje kadrą legitymującą  się kwalifikacjami, zdolną do realizacji zadania; 

4.Posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu; 

5.Złoży w terminie prawidłowo sporządzoną ofertę zgodną ze wzorem, stanowiącym 

załącznik do Rozporządzenia 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 2011r.,Nr 6, 

poz.25 ) wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. 

 

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest złożenie przez podmiot  następujących dokumentów: 

 

1) sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności podmiotu za ostatni rok 

      lub  w  przypadku  dotychczasowej  krótszej działalności  za okres  tej  działalności;  

      dla  podmiotów  działających   na  podstawie   przepisów   o  stosunku   Państwa  

      do  Kościoła   Katolickiego  oraz   do  innych   kościołów    i     związków     

      wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest oświadczenie o wydatkowaniu 

      środków  publicznych w roku objętym obowiązkiem sprawozdawczości  finansowej; 

2) aktualnego odpisu  potwierdzającego  wpis  do  właściwej  ewidencji   lub   rejestru  

dotyczącego  statusu  prawnego  podmiotu i prowadzonej  przez niego działalności,    

      ( ważny do trzech miesięcy od daty uzyskania); 

3)  pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli i zawierania umów , o ile nie wynika to 

      z innych  dokumentów  załączonych przez podmiot; 

4)  dwóch rekomendacji( niezależnych opinii osób  lub instytucji mogących potwierdzić  

      wiarygodność działalności i osiągnięć podmiotu); 



  5) załączenie  potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii statutu (jeżeli jest wymagany  

      ze względu na status prawny podmiotu); 

  6) projekt regulaminu organizacyjnego; 

  7) listy osób realizujących  zadanie  wraz z opisem ich kwalifikacji; 

  8) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której usytuowany jest      

      Dom 

  9) informację z Krajowego Rejestru Sadowego o niekaralności za przestępstwo umyślne   

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

     ona zdolna do kierowania domem; 

 10) decyzję Wojewody zezwalającą na prowadzenie Placówki opiekuńczo-wychowawczej; 

 11) oświadczenia o nie działaniu w celu osiągnięcia  zysku; 

 12) oświadczeń podmiotu zgodnie z w/w wzorem. 

 

Uwagi  dodatkowe: 
1. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. 

2. Dotacja może być przyznana  tylko na realizację  zadania, którym mowa                      

w ogłoszeniu. 

3. Bez rozpatrzenia pozostaną oferty: 

- złożone po terminie, 

- niekompletne , co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji, 

- nieczytelne. 

     4. Oferta podmiotu, który wykorzystał w trzech ostatnich latach dotację niezgodnie                

       z przeznaczeniem nie spełnia  wymogów formalnych i pozostaje bez rozpatrzenia. 

 

 

IV.Termin i warunki realizacji  zadania   
 

1. Termin realizacji zadania : od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.tj przez 

okres 3 lat 

2. Do udziału w otwartym konkursie ofert może przystąpić podmiot, który spełni łącznie  

wszystkie wymagania formalne. 

3. Oferent powinien posiadać budynek  zezwalający na prowadzenie placówki opiekuńczo-

wychowawczej typu rodzinnego. 

 4. Szczegółowe warunki realizacji zadania , w tym zakres działania placówki opiekuńczo-

wychowawczej typu rodzinnego  określony zostanie w umowie zawartej przez powiat             

z jednostką, której oferta na prowadzenie placówki zostanie wybrana z zachowaniem zasad        

i wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa. 

 

V.Termin i  miejsce  składania ofert. 
 

1.Oferty należy składać Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej              

ul. Mickiewicza 19,  pok. 20  lub przesłać pocztą - decyduje data wpływu. 

Oferta winna znajdować się  w zamkniętej   kopercie, opatrzonej  nazwą i adresem podmiotu 

składającego ,imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu osoby do kontaktu, nazwą zadania, 

którego oferta dotyczy.  

2. Ostateczny termin  składania ofert  upływa dnia 15 grudnia 2015 roku. 

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

3.Wszelkie wyjaśnienia dotyczące konkursu można  uzyskać pod nr telefonu (33) 874 40 31  

w godz. 7.00-15.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej           



ul. Kościelna 5b. Osobą  uprawnioną do  kontaktu z oferentami jest  Dyrektor  Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie  w Suchej Beskidzkiej  p. mgr Krzysztof  Cieżak. 

 

VI. Tryb  i kryteria  stosowane przy wyborze  ofert . 
 

1.Wymagania merytoryczne stawiane podmiotom: 

  - udokumentowane  przygotowanie zawodowe, dające  gwarancję merytorycznej    

     poprawności  przebiegu realizacji  zadania,  

  - dysponowanie bazą lokalową i zasobami materialnymi, odpowiednimi do realizacji  

    zadania, gwarantującymi  odpowiednią jakość realizowanego zadania, 

 -  zgodność merytoryczna oferty z wymaganiami konkursowymi , 

 -  adekwatność  założeń projektu do  oczekiwanych  efektów , realność planowanych    

    kosztów  w stosunku do zakresu  rzeczowego zadania. 

2.Przy  wyborze  ofert komisja powołana  przez Zarząd Powiatu Suskiego będzie kierowała  

   się następującymi  kryteriami :  

a) Program realizacji zadania przez oferenta  - 0 -5 pkt. 

 

b) Tożsamość charakteru działalności statutowej oferenta w stosunku do specyfiki zadania  

    – 0 -5 pkt. 

 

c) Doświadczenie oferenta w pracy z  dziećmi – 0- 5 pkt. 

 

d) Kalkulacja kosztów realizacji zadania  - 0 – 5 pkt. 

 

e) Kwalifikowana kadra – 0- 5 pkt. 

 

f) Analiza i ocena wykonania tych zadań  biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz 

sposób rozliczenia środków na ten cel ( w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich 

realizowały zlecone zadania publiczne) -0 – 5 pkt. 

 

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

zawarta umowa na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. 

4.Od rozstrzygnięcia  konkursu nie przysługuje  odwołanie. 

5.Ogłoszenie wyników konkursu ukaże się na tablicy  ogłoszeń Starostwa Powiatowego  w   

 Suchej Beskidzkiej oraz  w Biuletynie Informacji  Publicznej  Starostwa Powiatowego w  

 Suchej Beskidzkiej  oraz  na  stronie  internetowej  Powiatowego  Centrum  Pomocy    

 Rodzinie  w Suchej Beskidzkiej : www.pcpr.suchabeskidzka.pl 

6. Zleceniodawca zastrzega możliwość odwołania  konkursu bez podania przyczyny,  

 przesunięcia terminu składania ofert  oraz zmiany terminu  rozpoczęcia  i zakończenia    

 postępowania konkursowego.  

7.W  przypadku nie złożenia  żadnej oferty do konkursu , konkurs ofert  uznaje się za  

    nierozstrzygnięty. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pcprsuchabeskidzka.pl/


Uwagi 
 

Planowane  środki finansowe na realizację  zadania zostały  ujęte w projekcie budżetu           

na 2016 rok . W kolejnych latach wysokość dotacji na realizację zadania będzie określana     

po analizie kosztów  i wymaga  akceptacji stron umowy.  

Zadanie powyższe realizowane było od 2009 roku   przez  Zgromadzenie Sióstr Służebniczek  

Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej Prowincja Krakowska. Placówka działa 

obecnie na podstawie umowy zawartej na czas określony od 01.01.2013 do 31.12.2015 roku 

między zarządem Powiatu Suskiego a Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek NMP NP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  Załącznik nr 2 do Uchwały nr 200.2015 

                                                                                                            z dnia 24.11.2015 roku 

 

 

 

 

 

                                                 Karta oceny oferty 

 

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

                        

                          ………………………………………………………………………………… 

NAZWA ZADANIA Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu    

                            rodzinnego na terenie Powiatu Suskiego dla dzieci  

                           pozbawionych  częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej 

 
 

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 dziećmi i młodzieżą  

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 


