
O g ł o s z e n i e 
 
 

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015r. 

poz. 163 ze zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.) Uchwały nr VII/108/2015 

Rady Gminy Jarosław z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia rocznego programu 

współpracy Gminy Jarosław z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016,  

 

WÓJT GMINY JAROSŁAW 
 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej w tym 

pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych 

rodzin polegającej na świadczeniu usług opiekuńczych na terenie Gminy Jarosław 

 
1. Rodzaj zadania: przedmiotem zleconego zadania jest powierzenie realizacji usług 

opiekuńczych dla osób na terenie wiejskiej Gminy Jarosław, w dni powszednie od 

poniedziałku do piątku. 

 

2. Termin realizacji zadania: od 1 marca 2016r. do 31 grudnia 2016r. 

 

3. Przewidywane środki finansowe przeznaczone na realizacje zadania: 17 000,00 zł. 

według uchwały budżetowej na rok 2016. zadanie realizowane po raz pierwszy  

w formie powierzenia 

 

a) Dotacja przekazywana będzie w transzach miesięcznych.  

 

b) Podana wysokość dotacji jest wartością szacunkową i dotyczy pokrycia kosztów 

realizacji zadania w przyjętej do obliczeń liczbie osób i godzin. Rzeczywista 

wysokość dotacji będzie wynikała z liczby godzin faktycznie zrealizowanych usług na 

rzecz osób, którym została przyznana pomoc w tej formie w drodze decyzji 

administracyjnej. 

 

4. Termin składania ofert: do 19 luty 2016 r. do godz. 10.00. 

 

5. Miejsce składania ofert: GOPS Jarosław ul. Piekarska 5, piętro II, pokój 25.   

 

6. Oferenci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty: 

a) oferta na obowiązującym druku będącym załącznikiem 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)  



b) aktualny wyciąg z rejestru sądowego, aktualny statut oraz zgodny z treścią statutu 

dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentowania podmiotu, 

c) zobowiązanie, że Oferent nie powierzy wykonania niniejszego zadania osobom 

trzecim, 

d) Wszystkie powyższe dokumenty i oświadczenia winny zostać podpisane przez osoby 

upoważnione do reprezentacji Oferenta. 

 

7. Warunki ubiegania się o przyznanie dotacji 

 

a) Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu 

ofert, który złożył ofertę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do 

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r.  

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). 

b) Podstawą do uruchomienia dotacji będzie zawarcie umowy pomiędzy Wójtem Gminy 

Jarosław, a wyłonionym w drodze konkursu podmiotem.  

 

8. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania: 

 
Usługi opiekuńcze dostosowane są do indywidualnych potrzeb i obejmują:  

   

1. zaspokajania potrzeb w zakresie wyżywienia /nabywania, dostarczania potrzebnych 

produktów, przyrządzanie posiłków, podawanie posiłków itp./;  

2. opieka higieniczna /zapewnienie higieny osobistej, otoczenia, pomocy przy 

czynnościach fizjologicznych, pranie, sprzątanie, zmiana pościeli, prasowanie/,  

3. zapewnienie kontaktów z otoczeniem /załatwianie spraw urzędowych, kontakt  

z sąsiadami/,  

4. zaspokajanie potrzeb bytowych /np. palenie w piecu/.  

 

Szacunkowa liczba osób do objęcia usługami opiekuńczymi – 1 osoba 

Szacunkowa liczba godzin specjalistycznych usług opiekuńczych – 424 

 

9. Przygotowanie oraz składanie ofert: 

 

a) Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Oferent. 

b) Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Jarosławiu w Jarosławiu, ul. Piekarska 5 w terminie do dnia 19 lutego 

2016 r. do godz. 10.00. 

Oferty powinny być oznakowane następująco: „Oferta na realizację usług 

opiekuńczych na terenie wiejskiej Gminy Jarosław, w dni powszednie od poniedziałku 

do piątku.” 

c) Oferty składane po określonym w warunkach konkursu terminie będą odsyłane bez 

otwierania. 



d) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis 

planowanego działania, 

 informacje o terminie i miejsce realizacji zadania, 

 kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania, 

 informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających 

realizację zadania oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację 

zadania publicznego pochodzących z innych źródeł, 

 informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, 

którego dotyczy zadanie, 

 deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania, 

 

10. Wybór oferenta 

 

a) W pierwszym etapie konkursu oferty będą sprawdzane pod względem formalnym 

/komplet dokumentów/, prawidłowość sporządzenia. Oferty sporządzone wadliwie 

bądź niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji nie 

będą rozpatrywane. 

b) Rozstrzygnięcia konkursu dokona powołana przez Wójta Gminy Komisja 

Konkursowa, biorąc pod uwagę efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania. 

Przy rozpatrywaniu ofert organ ogłaszający konkurs: 

 ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez podmioty uprawnione, 

 ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym          

w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, 

 ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale 

których podmiot ma realizować zadanie, 

 uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych w latach poprzednich zadań 

publicznych, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania 

otrzymanych na ten cel środków. 

 

c) Zamawiający może odstąpić od wybrania oferty, w przypadku gdy wartość złożonej 

oferty przekracza kwotę, która została przeznaczona na realizacje zadania. 

d) Wyniki dokonanego wyboru ofert oraz warunki ich realizacji będą podane 

do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej, BIP oraz 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej                 

w Jarosławiu ul. Piekarska 5 i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jarosławiu  

ul. Piekarska 5 w terminie do 19.02.2016r. 

e) Podmiot zlecający zadanie zawrze umowę z wybranym Oferentem do dnia 29 lutego 

2016 r. 

 

 

 

 

 



11. Opis kryteriów oceny 

 

Podstawowe kryteria wynikające z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U z 2014r. poz. 1118 ze zm.) 

 

I. Ocena możliwości realizacji zadania: 

1. Posiadane zasoby kadrowe – oceniane będą kwalifikacje personelu świadczącego 

usługi opiekuńcze – ocena od 0 do 3 pkt. 

2. Analiza i ocena wykonywanych zadań w latach poprzednich – ocena od 0 do 3 pkt. 

II. Kalkulacja kosztów  

1. Różnica pomiędzy zaproponowaną przez oferenta ceną usługi za każde 5% różnicy w 

zaproponowanej cenie poniżej przeznaczonej kwoty: + 2 pkt.  

 

 

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty 

wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności porządku 

publicznego i wolontariacie (Dz. U z 2014r. poz. 1118 ze zm.) 

 
 
 
Jarosław 28.01.2016r. 
 
 
 

Wójt Gminy 
 

Roman Kałamarz 


