
Uchwała Nr.:QQ.J •.~,.~<9,.~~~.lC;,lG
Zarządu P~wia~u Kolskiego

z dnia 5!.~ :~~~..y~9A 2016 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Kole
dla ludzi w podeszłym wieku.

Na podstawie art. 32 ust. I ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 20161'. poz. 814 z późn. zrn.) w związku z art , 25 ust. 1 oraz ust. 4 i art. 146 ustawy
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późno zm.) zarządza
się co następuje:

§ l
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - na
prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Kole dla ludzi w podeszłym wieku,

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

§3
Ogłoszenie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu kolskiego oraz
na tablicy ogłoszeń Starostwa powiatowego w Kole Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Kole,

§4
Wykonanie uchwały pow~erza SIę Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kole.

§5
Uchwała wchodzi. w życie z dniem podpisania.



Załącznik Nr I I, r
do Uchwały Nr .Q. l~•.~.~\.j~I,.~~\I~
Zarządu Pt)Jatu, I}:olski~go ("
z dnia ::L ).~\v{~..l}J\~ r,

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIA TU KOLSKIEGO

Zarząd Powiatu Kolskiego działając na podstawie art. 25 ust. 1 oraz ust. 4, 311. 146 ustawy
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późno zm.),
Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy
społecznej (Dz.U. z 2012 r. poz.964) oraz Uchwały Zarządu Nr l\).".~)..~~.',A?A,.J,O,ĄG.. , ,.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych oraz
powołanie Zespolu Opiniującego Oferty ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie Domu Pornocy
Społecznej dla ludzi \\ podeszłym wieku o zasięgu ponadgminnym dla 53 osób.

I. Rodzaj zadania.
Zadaniem konkursowym jest prowadzenie Domu Pornocy Społecznej w Kole dla ludzi
w podeszły wieku o zasięgu ponadgminnym dla 53 osób.

II. Wysokość dotacji na realizację zadania.
l. Wysokość dotacji na realizację w/w zadania w 2017 roku wynosi 456.2,89,00 zł.
2. Zarząd Powiatu proponuje w 2017 roku finansowanie Domu Pornocy Społecznej w Kole dla

ludzi w podeszły wieku przekazując na ten cel dotacje uzyskane od Wojewody
Wielkopolskiego.

3. Warunki przyznawania dotacji: Powiat Kolski przekazywać będzie dotację w miesięcznych
ratach, w wysokości odpowiedniej części kwoty ustalonej na dany rok budżetowy w uchwale
budżetowej.

III. Warunki przyznania dotacji.
Do udziału w otwartym konkursie ofert może przystąpić podmiot, który, spełni łącznie następujące
wymagania formalne:

1. Prowadzi dzialalność statutowa w dziedzinie objętej konkursem:
2. Dysponuje kadrą, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami, zdolną do realizacji

zadania;
3. Posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania. będącego przedmiotem konkursu:
4 .. Złoży w terminie prawidłowo wypełnioną ofertę wraz ze wszystkimi' załącznikami

wymienionymi w szczegółowych warunkach konkursu, przy jednoczesnym spełnianiu przez
podmiot kryteriów stosowanych przy wyborze oferty.

TV. Termin iwarunki realizacji zadania.
1. Zadanie będzie realizowane od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.
2. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie zadania.
3. Umowa może być zawarta na okres 5 lat.

V. Termin i warunki składania ofert.
l.' Oferty ll1ug~~składać jcd::- nic podmioty \\ skazane \\ art. 25 ust. 1 usiaw , L dnia 12 muren

200.f roku o pomocy społecznej.

2. Ofertv należy składać do dnia 10 grudnia 2016 roku w dni robocze do godziny 15.30
zgodnie L zalacznikiem do Rozporządzenia Ministra Polityk i Społecznej z dnia 17 sierpnia
2016 roku w sprawie WZOI'ÓW ofer i ramowych wzorów umów dotvczacvch realizacji
zadań puhlicz nych oraz WZOI'ÓW sp rawozd ań z wykonania tych zadań (Dz.L: z ~016 r.



poz. 1300) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, ul. Poniatowskiego 21,
pokój 4.

3. W przypadku ofert dostarczonych za pośrednictwem poczty. ofertę uważa się za złożoną
w terminie jeżeli wpłynie do Powiatowego Centrum Pernocy Rodzinie \V Kole w terminie,
o którym mowa w pkt 2.

4. Załączone do oferty kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem
przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu.

5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Konkurs ofert na prowadzenie
Domu Pornocy Społecznej w Kole dla ludzi w podeszłym wieku.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty.
1. Wybór oferty nastąpi w ciągu 7 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zespól Opiniujący według następujących kryteriów oceny:

a) możliwość realizacji zadania przez oferenta. przy uwzględnieniu aktualnie posiadanych
zasobów rzeczowych na realizację zadania:

b) uwzględnienie zadeklarowanej przez podmiot uprawniony jakości dzialania kwalifikacji
osób. przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie;

e) doświadczenie w prowadzeniu całodobowych placówek - domu pomocy społecznej;
d) analizy i oceny wykonania wcześniej oferentowi zleconych zadań z uwzględnieniem

rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczania otrzymanych na ten cel
środków;

e) przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów zadania;
f) zadeklarowanego udziału środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych

źródeł na realizację zadania;
g) uwzględnia wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.

3. Decyzję o powierzeniu prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Kole dla ludzi w podeszłym
wieku podejmie Zarząd Powiatu Kolskiego po zapoznaniu się z opinią Zespołu Opiniującego.

4. Oferty złożone na niewłaściwych drukach. niekompletne i nieprawidłowo wypełnione, albo
złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

5. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronach internetowych Biuletynu
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kole.

VII. Zadania zrealizowane w bieżącym roku i w roku poprzednim.

W 2015 roku przyznano dotację na prowadzenie Domu Pornocy Społecznej dla ludzi w podeszłym·
wieku przez Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole w wysokości
504.763.00 zł.

W 2016 roku przyznano dotację na prowadzenie Domu Pornocy Społecznej dla ludzi w podeszłym
wieku przez Zgromadzenie Sióstr małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole w wysokości.
460.564.00 zł ..
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