
 

URZĄD MIEJSKI W BRZEGU DOLNYM                                    

 

                                        Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej 

 

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 oraz art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r, poz. 239 i 395) 

 

Burmistrz Brzegu Dolnego 

z dniem 15 listopada 2016r. ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania własnego gminy z 

zakresu pomocy społecznej  na rok 2017. 

 
 

1. Rodzaj zadania: Pomoc społeczna 

2. Dotacja zostanie przyznana na zadania w zakresie:  
 - prowadzenia schronisk, noclegowni i innych miejsc stałego udostępniania schronienia osobom 

bezdomnym z terenu Gminy Brzeg Dolny, a w szczególności zapewnienia: 

a)  miejsc noclegowych, 

b)  miejsc do zabiegów higienicznych, 

c)  pomocy medycznej i terapeutycznej,  

d)  tworzenia systemu wychodzenia z bezdomności.  

3. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 

Na realizację zadania w 2017 r.  planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 60 000.00  zł.  

W roku 2016  na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej Gmina Brzeg Dolny przeznaczyła 

kwotę 60 000.00 zł.   

4. Zasady przyznawania dotacji: na wsparcie zadania- 

1) zadanie zostanie zlecone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 

społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 ze zm.). 

2) wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku 

oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę. 

3) burmistrz może odstąpić od współpracy z oferentem, gdy zostaną ujawnione nieznane wcześniej 

okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta. 

4) dofinansowanie kosztu pobytu jednej osoby w schronisku/noclegowni nie może przewyższać kwoty 6 zł 

za dzień pobytu wraz z noclegiem.  

5. Termin i warunki realizacji zadania. 

Oferty powinny dotyczyć zadań publicznych, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż  

 01.01.2017 r. i kończy się nie później niż 31.12.2017 r.   

Miejscem realizacji zadania jest teren gminy Brzeg Dolny. Podmiot składający ofertę określa 

dokładnie miejsce realizacji zadania wraz z tytułem prawnym do korzystania z lokalu. 

6. Oferty konkursowe należy złożyć: 

W formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia 2016 r., (poniedziałek) do 

godziny 12
00

 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym, ul. Kolejowa 29. Oferta powinna 

być złożona w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie: „Otwarty konkurs ofert na 2017r.– 

Pomoc społeczna”. Organizacja, która składa kilka ofert w konkursie powinna złożyć każdą ofertę w 

odrębnej, zamkniętej kopercie. 

7.Zasady i kryteria wyboru ofert: 

A. Kryteria wyboru ofert: 

1. możliwość realizacji zadania przez podmiot uprawniony (baza, zasoby rzeczowe, kadra); 

2. planowane wysokości kosztów realizacji zadania; 

3. wysokość wkładu własnego do realizacji zadania (rzeczowy i finansowy); 

4. doświadczenie podmiotu w prowadzeniu działalności z zakresu objętego zlecanym 

zadaniem (referencje, listy polecające); 

5. zawartość merytoryczna oferty; 

6. prawidłowość i terminowość rozliczeń w latach ubiegłych; 

 



 

 

B. Przy rozpatrywaniu ofert organ: 

 1) dokonuje oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione; 

 2) uwzględnia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy 

udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie; 

 3) dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w 

relacji do zakresu rzeczowego zadania; 

 4) uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych 

źródeł na realizację zadania; 

 5) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie 

poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na 

ten cel środków; 

 6) uwzględnia wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania. 

8. Uczestnikami konkursu mogą być: 

1) organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, 

2)   osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do 

Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i 

związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele 

statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej. 

9. Oferty będą rozpatrzone i ogłoszone do  dnia  23 grudnia 2016 r.  (piątek); 

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym, na 

www.bip.brzegdolny.pl oraz w bezpłatnym dwutygodniku samorządowym PANORAMA. 

10. Wymagane załączniki do oferty: 

1) aktualny wyciąg z rejestru lub ewidencji (ważny do 3 miesięcy od daty uzyskania); 

2) statut podmiotu uprawnionego; 

3) sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok lub - w przypadku 

dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności. 

4) Oświadczenia o: 

a. zobowiązaniu do utrzymania wskazanego w ofercie rachunku bankowego nie krócej niż 

do   chwili  dokonania ostatecznych rozliczeń z Gminą Brzeg Dolny; 

b. niezaleganiu z płatnościami wobec Gminy Brzeg Dolny, organów podatkowych i ZUS;  

c. zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego; 

d. posiadaniu uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do realizacji zleconego zadania 

publicznego;  

e. zapewnieniu lokalu do realizacji zadania (np. umowy najmu, użyczenia, dzierżawy).  

5) Oświadczenia o: 

a. nie ubieganiu się o środki finansowe z innych źródeł gminnych na to samo zadanie, 

b.    nie prowadzeniu przeciwko podmiotowi ubiegającemu się o udzielenie dotacji egzekucji na 

podstawie przepisów prawa cywilnego i administracyjnego. 

11. Oferta konkursowa. 

Oferty należy składać na druku, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Polityki 

Społecznej z dnia 17 sierpnia  2016 r., poz. 1300  w sprawie określenia wzoru ofert podmiotu 

uprawnionego (Dz. U. 2016.239; 395). Druki można pobrać w Urzędzie Miejskim w Brzegu Dolnym. 

Formularze ofert i sprawozdań końcowych należy szukać: www.bip.brzegdolny.pl – 

organizacje pozarządowe – dokumenty – formularze ofert i sprawozdań końcowych 2016 – 

załączniki: oferta, umowa, sprawozdanie końcowe. 

                                                                                        

 

                                                                                           - Stanisław Jastrzębski 

                                                                                    

                                                                                        Burmistrz Brzegu Dolnego  

http://www.bip.brzegdolny.pl/
http://www.bip.brzegdolny.pl/

