
Załącznik Nr 1 do  

Zarządzenia Burmistrza  

Miasta Zgorzelec Nr 537/158/21 

z dnia 22 listopada 2021 r. 

Burmistrz Miasta Zgorzelec 

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   

(tj. Dz. U. z 2021r. poz.1372 z późn. zm.), art.25 ust.1, 2 i 4, art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1876 ze zm.), art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ) oraz 

rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych 

usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r. Nr 189 poz.1598 ze. zm.) 

 

ogłasza otwarty konkurs ofert 

 

na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej – „Świadczenie specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej 

Zgorzelec w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.” 

§ 1. 

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 

1. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec. Zakres świadczenia usług wynika z 

rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie 

specjalistycznych usług opiekuńczych. 

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są zadaniem zleconym 

gminie. 

3. Świadczenie usług opiekuńczych nastąpi w formie zlecenia ich realizacji wraz z udzieleniem 

dotacji.  

4. Na podstawie projektu budżetu Gminy Miejskiej Zgorzelec na 2022r. dotacja na realizację zadania 

wynosi 278.100,00zł. Zastrzega się zmianę wysokości dotacji na 2022 rok w przypadku zmian w 

uchwale budżetowej na 2022r., a także w przypadku nie przewidzianej w czasie ogłoszenia 

konkursu zmiany potrzeb w zakresie usług opiekuńczych oraz zmiany wysokości planowanych 

wydatków na ten cel. 

Zadanie: 

Pomoc społeczna – „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec w okresie od 01 stycznia 

2022r. do 31 grudnia 2022 r.” 

 

Lp. Przedsięwzięcia do realizacji w ramach zadania 

Wysokość 

środków 

finansowych 

planowanych 

na realizację 

zadania        

w 2022 r. 

Wysokość 

środków 

finansowych 

wypłaconych 

za zadanie 

zrealizowane 

w okresie I – 

IX 2021 r. 

Wysokość 

środków 

finansowych 

wypłaconych 

za realizację 

zadania        

w 2020r. 

1. 

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na 

terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec w okresie od 1 

stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.  Opieką zostanie 

objętych ok. 15 osób w tym 4 osoby dorosłe i 11 dzieci. 

278.100,00 203.500,00 
193.125,00 



 

Cel zadania – zaspokojenie potrzeb życiowych osób wymagających pomocy w formie 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wynikających z 

rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. 

 

Beneficjenci zadania - osoby, które z powodu schorzenia wymagają specjalistycznej pomocy. 

 

Koszty pokrywane z dotacji - koszt świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych. 

 

Oczekiwane rezultaty – liczba godzin przepracowanych na rzecz osób wymagających pomocy ze 

względu na schorzenie lub niepełnosprawność,  zgodnie z celem zadania.  

 

§ 2. 

Zasady przyznawania dotacji 

 

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

2. O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje 

pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

3. Podmiot ubiegający się o dotację powinien spełniać warunki: 

a) posiadać osobowość prawną lub pełnomocnictwo jednostki nadrzędnej, posiadającej 

osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, 

b) posiadać doświadczenie w organizacji podobnych przedsięwzięć, wykazać posiadanie:  

wykwalifikowanej i doświadczonej kadry zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki 

Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r. Nr 189 

poz.1598 ze. zm.), zasobów rzeczowych zapewniających realizację zadania, 

c) zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami uczciwej 

konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. 

4. Zadanie winno być przedmiotem statutowej działalności podmiotu ubiegającego się o dotację. 

5. Udzielenie dotacji nastąpi po podpisaniu umowy pomiędzy Gminą Miejską Zgorzelec, a 

podmiotem ubiegającym się o dotację. 

6. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego przez oferentów jest 

złożenie formularza ofertowego zgodnego z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia 

Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego 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). 

7. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżeli 

oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W przypadku realizowania zadania wspólnie - 

wszyscy oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania. 

8. Oferta wspólna winna wskazywać jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą 

wykonywać poszczególni oferenci oraz sposób reprezentacji oferentów wobec organu 

administracji publicznej. 

9. Postępowanie konkursowe jest ważne, jeżeli na konkurs zostanie złożona co najmniej jedna 

oferta. 

10. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

11. W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż określona w ofercie, warunkiem 

zawarcia umowy jest korekta kosztorysu złożona przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania 

wskazanym w ofercie. 

12. Podmiot, który otrzymałby dotację niższą niż zakładał może odstąpić od zawarcia umowy 

powiadamiając o tym pisemnie ogłaszającego konkurs. 

13. Burmistrz Miasta Zgorzelec może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania 



dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą 

zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności 

podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta. 

 

§ 3. 

 

Termin realizacji zadania 

 

1. Realizacja zadania nastąpi w terminie od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 

 

§ 4. 

Warunki realizacji zadania 

 

1. Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy z podmiotem, którego 

oferta została wybrana w konkursie. 

2. Umowa określa szczegółowo terminy oraz warunki realizacji zadania. 

3. Na zadanie wyłonione w konkursie oferent nie może ubiegać się o inne dodatkowe środki z 

budżetu miasta Zgorzelec. 

4. Oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego zgodnie z 

art. 18 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

5. Kontroli podlegają wszystkie dokumenty merytoryczne i finansowe, niezbędne do oceny 

zasadności wykorzystania środków publicznych i realizowania zadania zgodnie z umową o 

realizację zadania publicznego. 

6. Podmioty realizujące zadanie zobowiązują się do informowania w wydawanych przez siebie, w 

ramach zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych i promocyjnych, poprzez media, w 

tym na stronie internetowej podmiotu, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez 

widoczną w miejscu jego realizacji tablicę i przez ustną informację kierowaną do odbiorców o 

fakcie współfinansowania realizacji zadania przez Gminę Miejską Zgorzelec. 

 

§ 5.  

 

Termin i warunki składania ofert 

 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 15 grudnia 2021 r.  

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie,   

opatrzonej pieczęcią nagłówkową oferenta w Siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

ul. Traugutta 77b, 59-900 Zgorzelec lub za pośrednictwem poczty na adres: Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej  ul. Traugutta 77b, 59-900 Zgorzelec z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 

na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 

grudnia 2022r.” 

3. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Zgorzelcu, a nie data stempla pocztowego. 

4. Oferty, które wpłyną po ww. terminie nie będą objęte procedurą konkursową. 

5. Oferty należy składać wyłącznie na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do  

rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie  

wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz  

wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018, poz. 2057). Druk dostępny jest na 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zgorzelec  

pod adresem http://bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl w zakładce konkursy.  

6. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną  

odrzucone z przyczyn formalnych. 

 



§ 6. 

Wymagana dokumentacja 

 

1. Obligatoryjnie należy złożyć: 

a. prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania 

oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym 

dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących, 

b. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji – dokumenty 

potwierdzające status prawny oferenta, 

c. statut organizacji, 

d. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania (za godzinę świadczonej usługi) 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących 

na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec, 

e. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania (za godzinę świadczonej usługi) 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla dorosłych z zaburzeniami psychicznymi 

zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec, 

f. w przypadku oferty wspólnej dokument (oświadczenie) potwierdzający wspólną realizację 

zadania, sposób reprezentacji oferentów przed organem administracji publicznej i wyciąg z KRS 

lub inne dokumenty potwierdzające status prawny dla każdego z oferentów, 

g. numer rachunku bankowego, 

h. numery dowodów osobistych wraz z numerami pesel osób upoważnionych do zawarcia umowy, 

i. pełnomocnictwo do złożenia oferty, podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi     i 

ich rozliczania, wydane przez jednostkę nadrzędną posiadająca osobowość prawną (jeśli 

dotyczy), 

j. dyplomy lub zaświadczenia osób bezpośrednio wykonujących zadania potwierdzające ich 

kwalifikacje z zakresu specjalistycznego przygotowania zawodowego uprawniającego do 

wykonywania określonych specjalistycznych usług opiekuńczych. 

1. Ofertę, wszystkie oświadczenia i inne dokumenty załączone do oferty muszą podpisywać osoby 

uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu 

zgodnie z zapisami w KRS lub na podstawie pełnomocnictw wydanych przez jednostkę 

nadrzędną. 

2. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony 

czytelnie, powinien zawierać pełne imię i nazwisko z zaznaczeniem pełnionej funkcji. 

3. Wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez 

upoważnione do tego osoby.  

 

§ 7.  

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert 

 

1. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta Zgorzelec, po zapoznaniu się z opinią komisji 

konkursowej. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do dnia 21 grudnia 2021 r.  

3. Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub 

informacji, nie będą rozpatrywane ze względów formalnych. Nie przewiduje się możliwości 

uzupełniania oferty, która została złożona w stanie niekompletnym. 

4. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne tj.: 

a) złożenie oferty w wyznaczonym terminie, 

b) złożenie oferty na właściwym formularzu, wraz z wymaganymi załącznikami, 

c) złożenie oferty przez podmiot uprawniony, 

d) wypełnienie wszystkich punktów formularza oferty (nie należy zostawiać pustych pól, w 

przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić 

pole), 



e) oferta podpisana przez osoby upoważnione do tego zgodnie z zapisami statutu i aktualnego 

odpisu z ewidencji lub KRS-u 

zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez Komisję konkursową powołaną przez 

Burmistrza Miasta Zgorzelec. 

5. Do oceny merytorycznej Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę niżej wymienione 

kryteria punktowane w skali od 0-10 każde: 

a) cena usługi za 1 godzinę usługi (cena za godzinę powinna obejmować czynności 

przygotowawcze np. czas dojścia do klienta)  

b) doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania – podmiot przystępujący do konkursu 

powinien posiadać doświadczenie w zakresie świadczenia specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

c) posiadane zasoby rzeczowe i kadrowe zapewniające realizację zadania. 

  

6. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta.  

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Burmistrz Miasta Zgorzelec zastrzega sobie prawo do: 

a) odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyn, 

b) przedłużenia terminu składania ofert, 

c) zmiany terminu otwarcia ofert, 

d) zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. 

2. Od decyzji Burmistrza Miasta Zgorzelec w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie ma 

zastosowania tryb odwoławczy. 

3. Środków na realizację zadań nie można wykorzystać na: 

• prowadzenie działalności gospodarczej,  

• realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Burmistrza Miasta Zgorzelec,  

• remonty, z wyjątkiem związanych z realizacją zadania w obiektach komunalnych,  

• projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy,  

• prowadzenie działalności politycznej.  

4. Dotowany podmiot, zobowiązany będzie do: 

a) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy wraz z 

udziałem środków własnych, 

b) dostarczenia na wezwanie Burmistrza Miasta Zgorzelec oryginałów dokumentów (faktur, 

rachunków, list płac) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości 

wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji      z nią związanej. 

5. Kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy Miejskiej Zgorzelec do kontroli 

całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym. 

 

Dodatkowych informacji udziela: 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu 

Mariola Chwałko, tel. 7577569-11 

e-mail: sr@zgorzelec.eu  

 

Specjalista pracy socjalnej  

Sylwia Wąsiel  tel. 7577569-11  

e-mail sekretariat@mops.zgorzelec.eu   Burmistrz Miasta 

                       /-/Rafał Gronicz 

mailto:sr@zgorzelec.eu

