
Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

z dnia 31 października 2018 r. 

Załącznik do Uchwały nr 103llzf.f. /2018 

Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

Działając na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 

(Dz.U. z 2018r. poz. 1508 z późn.zm.) 

ogłasza otwarty konkurs ofert 

na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. 

I. Przedmiot zadania - prowadzenie na terenie Powiatu Sępoleńskiego Domu Pomocy 

Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie. 

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecone wykonanie zadania 

publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji. Zadanie dotyczy 

prowadzenia Domu Pomocy Społecznej dla 50 Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 

Intelektualnie: 

1. umieszczonych w domu pomocy społecznej przed 1 stycznia 2004 roku oraz po 1 stycznia 

2004r. ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem, 

2. umieszczonych na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2004 roku. 

II. Wysokość dotacji na realizację zadania. 

1. Wysokość dotacji na realizację zadania w 2019 roku i w latach następnych w przypadku osób 

skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. odpowiadać będzie 

wysokości dotacji przyznanej na ten cel przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. 

2. W dniu ogłoszenia konkursu w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej Intelektualnie przebywa 50 osób. Dotacja od Wojewody Kujawsko-

Pomorskiego dotyczy 25 mieszkańców umieszczonych w Domu przed 1 stycznia 2004 r. 

i po 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem. 

Natomiast za pozostałych 25 mieszkańców należność pokrywana jest zgodnie z art. 61 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 1508 z późn.zm.). 

3. Kwota dotacji może ulec zmianie w przypadku: 

1) zmiany liczby mieszkańców objętych dotacją; 

2) zwiększenia lub zmniejszenia dotacji przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. 
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4. W roku 2018 dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na jednego mieszkańca 

skierowanego do domu pomocy społecznej przed 1 stycznia 2004r. lub po 1 stycznia 

2004r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem wynosi - 2.874,18 zł miesięcznie. 

Ponadto, Wojewoda dokonał zwiększenia należnej dotacji z budżetu państwa w kwocie 

89.100,00 zł z przeznaczeniem na Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej Intelektualnie w Kamieniu Kraj. 

Natomiast w roku 2017 dotacja celowa na jednego mieszkańca skierowanego do domu 

pomocy społecznej przed 1 stycznia 2004 r. lub po 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem 

wydanym przed tym dniem wynosiła 2.711,29 zł miesięcznie. Łączna dotacja wraz 

z zwiększeniem w 2017r. na Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej Intelektualnie w Kamieniu Kraj. wynosiła 954.671,00 zł. 

5. Obecnie na zlecenie Powiatu Sępoleńskiego do dnia 31.12.2018 r. Dom Pomocy Społecznej 

dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie prowadzi Zgromadzenie Sióstr 

Św. Elżbiety Prowincja w Toruniu. 

III. Warunki złożenia ofert. 

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

następujące wymagania: 

1) prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem; 

2) dysponuje kadrą, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami, zdolną 

do realizacji zadania; 

3) posiada warunki lokalowe i rzeczowe do wykonania zadania; 

4) posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego 

przedmiotem konkursu; 

5) złoży w terminie prawidłowo ofertę wraz z wszystkimi załącznikami wymienionymi 

w pkt VI, zgodnie z treścią ogłoszenia o konkursie oraz szczegółowymi warunkami 

konkursu przy jednoczesnym spełnieniu przez podmiot kryteriów stosowanych przy 

wyborze oferty - pkt VII. 

IV. Termin i warunki realizacji zadania. 

1. Termin realizacji zadania: od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2023r. 

2. Dom pomocy społecznej zaspokaja potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające, 

edukacyjne mieszkańców na poziomie obowiązującego standardu usług, określone 

w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie 

domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 734 z póź.zm.). 
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3. Warunki lokalowo-socjalne domu pomocy społecznej, rodzaj usług świadczonych na rzecz 

podopiecznych oraz ich uprawnienia określa rozporządzenie, o którym mowa w pkt 2. 

4. Tryb i zasady przyjmowania podopiecznych oraz odpłatności za pobyt w domu pomocy 

społecznej określa ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz przepisy 

wykonawcze wydane na jej podstawie. 

5. Pracownicy domu pomocy społecznej zajmujący określone stanowiska powinni posiadać 

odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie zawodowe, zgodnie z wymogami określonymi 

odpowiednimi przepisami. 

6. Dom pomocy społecznej powinien posiadać dokumenty wewnętrzne regulujące działalność 

domu pomocy społecznej oraz dokumentację dotyczącą mieszkańców domu pomocy 

społecznej. 

V. Termin i miejsce składania ofert. 

1. Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla 

Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie" można: 

1) przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim 

z siedzibą w Więcborku, 89-410 Więcbork, ul. Starodworcowa 8; 

2) doręczyć osobiście na adres wskazany w punkcie 1, pokój Nr 1 (sekretariat). 

2. Termin składania oferty: do 30.11.2018r. do godz. 1400. 

3. O zachowaniu terminu złożenia oferty decydować będzie data wpływu oferty 

do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą 

w Więcborku, ul. Starodworcowa 8, 89-410 Więcbork. 

4. Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta. 

5. Załączniki muszą być złożone w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez 

oferenta. 

6. Dodatkowych informacji udziela Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku - Pani Karolina Kraszewska - Kierownik 

Działu Pomocy Rodzinie, nr tel. 52 3898501, 52 3897575 w godzinach urzędowania PCPR, 

tj. w godz. 700 do 1500 od poniedziałku do piątku w tym, że we wtorek od godz. 800 do 1600). 

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia. 

1. Do ofert należy dołączyć: 

1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne właściwe 

dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go 

reprezentujących, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert; 
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2) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2017 r. z prowadzenia działalności; 

3) statut oferenta lub inny dokument określający jego cele statutowe; 

4) oświadczenie o spełnieniu wszelkich norm technicznych i bezpieczeństwa wymaganych 

dla obiektów domu pomocy społecznej; 

5) kopię zezwolenia wojewody na prowadzenie domu pomocy społecznej, potwierdzoną 

przez oferenta za zgodność z oryginałem; 

6) regulamin organizacyjny domu pomocy społecznej lub jego projekt. 

2. Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone według wzoru zawartego 

w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 

24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących 

realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 2057), wypełnione w sposób czytelny, nie dopuszcza się modyfikacji 

formularza oferty. 

3. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną 

odrzucone z przyczyn formalnych. 

4. Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego. 

5. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 25 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 

w sferze objętej konkursem. 

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferenta. 

1. Oferty spełniające wymogi formalne oceniane i kwalifikowane będą przez komisję 

konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w formie uchwały. 

2. Umowa pisemna zostanie zawarta na podstawie odrębnej uchwały, która szczegółowo 

określi warunki i termin realizacji zadania, zgodnie z wzorem umowy stanowiącej załącznik 

do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 

24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących 

realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 2057) 

3. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria: 

1) możliwość realizacji zadania przez oferenta; 

2) ocena kosztów realizacji zadania pod względem celowości i oszczędności, w tym 

w realizacji do zakresu rzeczowego zadania; 

3) posiadane warunki lokalowe i rzeczowe zapewniające wykonanie zadania; 
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4) zadeklarowaną przez oferenta jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale 

których oferent ma realizować zadanie. 

4. Dla ważności otwartego konkursu ofert wystarczające jest, gdy zgłoszona zostanie 

co najmniej jedna oferta. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 14 dni od daty zakończenia przyjmowania 

ofert. 

6. Od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie. 

7. Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej 

Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku oraz na stronie internetowej i tablicy 

ogłoszeń tych instytucji. 

8. Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej z oferentem 

wybranym w konkursie. 

Członkowie Zarządu Powiatu: 

Danuta Zalewska 

Jarosław Tadych 

Andrzej Marach 

Kazimierz Fiałkowski 

Katarzyna Kolasa 
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