
Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Kolskiego 

z dnia

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO

Zarząd Powiatu Kolskiego działając na podstawie art. 25 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy o pomocy 
społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), Rozporządzenia 
Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 734 z późn. zm) oraz Uchwały Zarządu Nr ...............
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 
ogłasza otwarty konkurs ofert pn. „Prowadzenie w latach 2022-2026 Domu Pomocy Społecznej 
dla osób w podeszłym wieku”.

I. Rodzaj zadania.
Zadaniem konkursowym jest „Prowadzenie w latach 2022-2026 Domu Pomocy Społecznej dla osób 
w podeszłym wieku”.

II. Podstawy prawne konkursu.
1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), zwana dalej „Ustawą”.
2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów 

pomocy społecznej (D. U. 2018, poz. 734 z późn. zm.), zwane dalej „Rozporządzeniem 
w sprawie dps”.

4. Rozporządzenie 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), zwane dalej: „Rozporządzeniem w sprawie wzorów”.

5. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
(Dz. U. z 2020 poz. 1062), zwanej dalej „Ustawą o dostępności”.

III. Wysokość dotacji na realizację zadania.
1. Planowana wysokość dotacji na realizację w/w zadania w 2022 roku wynosi 229.939,OOzł.
2. Kwota dotacji uzależniona jest od liczby mieszkańców skierowanych i przyjętych do domu 

pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004r. oraz od wysokości dotacji otrzymanej z budżetu 
państwa; obecnie dotacja jest przyznawana dla 7 mieszkańców przyjętych wg „starych zasad”.

3. Kwota środków finansowych może ulec zmianie w trakcie wykonywania zadania w przypadku 
wydania przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji zmieniającej wysokość środków finansowych 
dla Powiatu Kolskiego dotyczącej finansowania tego zadania.

4. Kwoty na kolejne lata będą wprowadzane do planu finansowego Powiatu Kolskiego na podstawie 
kwot zaplanowanych w budżecie państwa na powyższy cel.

5. Powiat Kolski przekazywać będzie dotację w miesięcznych ratach, w wysokości odpowiedniej 
części kwoty' ustalonej na dany rok budżetowy w uchwale budżetowej.



IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie będzie realizowane od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2026 roku.
2. Zadanie powinno być realizowane zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie dps oraz Ustawą 

o dostępności.
3. Podmiot uprawniony winien dysponować na terenie powiatu kolskiego odpowiednią bazą 

lokalową, spełniającą warunki określone w § 6 ust. 1-5 Rozporządzenia w sprawie dps oraz 
zasobami kadrowymi, zgodnie z zapisami ww. Rozporządzenia.

4. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie zadania.

V. Termin i warunki składania ofert.
1. Oferty mogą składać jedynie podmioty wskazane w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.
2. Oferty należy składać do dnia 23 grudnia 2021 roku w dni robocze do godziny 15.30 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, ul. Poniatowskiego 21, pokój nr 4, 
zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia w sprawie wzorów.

3. W przypadku ofert dostarczonych za pośrednictwem poczty, ofertę uważa się za złożoną 
w terminie jeżeli wpłynie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 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 w latach 
2022-2026 Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku”.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty.
1. Wybór oferty nastąpi w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
2. Oferty zostaną ocenione przez Komisje Konkursową według następujących kryteriów oceny:

1) prowadzenie działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
2) dysponowanie kadrą, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami, przy udziale 

których podmiot uprawniony ma realizować zadanie;
3) posiadanie doświadczenia niezbędnego do realizacji zadania, będącego przedmiotem 

konkursu;
4) możliwość realizacji zadania przez oferenta, przy uwzględnieniu aktualnie posiadanych 

zasobów rzeczowych na realizację zadania;
5) analizy i oceny wykonania wcześniej oferentowi zleconych zadań z uwzględnieniem 

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

6) przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów zadania;
7) zadeklarowanego udziału środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł 

na realizację zadania;
8) uwzględnieniu wysokości dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania;
9) złożenie w terminie prawidłowo wypełnionej oferty zgodnie ze wzorem „Rozporządzenia 

w sprawie wzorów” wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w szczegółowych 
warunkach konkursu, przy jednoczesnym spełnianiu przez podmiot kryteriów stosowanych 
przy wyborze oferty.

3. Decyzję o powierzeniu „Prowadzenia w latach 2022-2026 Domu Pomocy Społecznej dla osób 
w podeszłym wieku” podejmie Zarząd Powiatu Kolskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji 
Konkursowej.

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. Dostępność PLUS
1. Podmiot, któremu zlecono realizację zadania zgodnie z art. 5 ustawy o dostępności jest 

zobowiązany dążyć w prowadzonej działalności do zapewniania dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami, a w przypadku realizacji zleconego przez Zleceniodawcę zadania 
publicznego jest zobowiązany spełnić minimalne standardy tej dostępności dla osób 
ze szczególnymi potrzebami na zasadach określonych w niniejszej umowie.

2. Biorąc pod uwagę rodzaj zadania publicznego wymagana jest od Podmiotu realizacja 
minimalnych standardów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, szczególnie 
w zakresie dostępności architektonicznej:
1) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych 

budynków,
2) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych 

w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem 
pomieszczeń technicznych,

3) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa 
w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami 
możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

3. W sytuacji gdyby Podmiot, któremu zlecono realizację zadania miał istotny problem z realizacją 
ww. wymagań, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zobowiązany jest 
do zapewnienia dostępu alternatywnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o dostępności.

4. Podmiot realizujący zadanie w sprawozdaniu końcowym przedstawia w jaki sposób zrealizował 
minimalne standardy dostępności zadania publicznego dla osób ze szczególnymi potrzebami, 
wskazując jakie rozwiązania zostały przyjęte w trakcie realizacji zadania publicznego oraz czy 
zdarzyły się sytuacje, w których osoby ze szczególnymi potrzebami nie miały odpowiedniego 
dostępu oraz jak te problemy i w jakim czasie zostały rozwiązane.

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

W 2020 roku przyznano dotację na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla ludzi w podeszłym 
wieku przez Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole w wysokości 
532.636,62 zł.

W 2021 roku przyznano dotację na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla ludzi w podeszłym 
wieku przez Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole w wysokości 
251.492,73 zł.


