
OGŁOSZENIE

Na  podstawie  art.  25  ust  1  oraz  ust  4  ustawy  z  dnia  12  marca  2004r.  o  pomocy  społecznej
(Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.) 

Zarząd Powiatu Pabianickiego 

Ogłasza otwarty konkurs ofert na 
prowadzenie środowiskowego  domu  samopomocy  typu   B

–   dla 20 osób upośledzonych umysłowo.  

Na realizację  zadania objętego niniejszym konkursem w 2014r. przeznaczono kwotę 70. 800,00 zł.

Kwota dotacji przewidziana na rok 2014 może ulec zmianie, w zależności od decyzji Wojewody Łódzkiego.
W okresie  od  1  stycznia  2014r.  do  31  sierpnia  2014r.  na  realizację  zadania  przeznaczono  środki  finansowe
w wysokości 141. 600,00 zł.
W 2013r. na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 226. 576,00 zł.

 I. Warunki, które musi spełnić realizujący zadanie, to między innymi:
     -  odpowiednie zasoby lokalowe,
     -  kadra posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z osobami  niepełnosprawnymi,
     - posiadanie odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego.
Pozostałe warunki jakie musi spełnić środowiskowy dom samopomocy określa  Rozporządzenie Ministra Pracy
i  Polityki  Społecznej  z  dnia  9  grudnia  2010r.  (Dz.U.  Nr  238,  poz.  1586),  dostępne  na  stronie  internetowej
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach,  pod adresem www.pcpr-pabianice.pl

II. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest złożenie przez podmiot  następujących dokumentów:
1. oferty podmiotu o przyznanie dotacji, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. (Dz.U. z 2011r., Nr 6 poz. 25),
Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pod adresem
www.pcpr-pabianice.pl
2.  sprawozdania  finansowego  i  merytorycznego  z  działalności  podmiotu  za  ubiegły  rok  lub  w  przypadku
dotychczasowej krótszej działalności za okres tej działalności,
3.  aktualnego  odpisu  potwierdzającego  wpis  do  ewidencji  lub  rejestru  dotyczącego  statusu  prawnego
i prowadzonej przez niego działalności,
4.statutu podmiotu uprawnionego,
5. pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli i zawierania umów, o ile nie wynika z innych dokumentów
załączonych przez podmiot,
6. regulaminu organizacyjnego środowiskowego domu samopomocy,
7. programu działalności domu i planów pracy,
8. listy osób realizujących zadanie wraz z opisem ich kwalifikacji.

Zadanie będzie realizowane w terminie od 1 września 2014r. do 31 sierpnia 2019r.

Podmiot  realizujący  zadanie  winien  stosować  się  do  Rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej
z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

III. Ofertę  w  zamkniętej  kopercie,  opatrzonej  pieczątką podmiotu  i  opisem:  „Oferta  na  prowadzenie
środowiskowego  domu  samopomocy”  należy  złożyć   w  siedzibie Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie
w Pabianicach, ul. Traugutta 6A w pok.3/4.

Termin składania  ofert  upływa w nieprzekraczalnym terminie  24  dni  od  dnia  ukazania  się  ogłoszenia
tj.  08 sierpnia 2014r. 

Oferty otrzymane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach po upływie w/w terminu nie będą
rozpatrywane.



Otwarcie  ofert  nastąpi  podczas  posiedzenia  zamkniętej  Komisji  Konkursowej  opiniującej  oferty,  bez  udziału
oferentów, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.
Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową w ciągu 3 dni od upływu terminu składania ofert. 

Ogłoszenie  wyników  konkursu  ukaże  się  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Powiatowego  Centrum  Pomocy
Rodzinie  w  Pabianicach,  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Starostwa  Powiatowego  w  Pabianicach  oraz
na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach. 

Przy rozpatrywaniu ofert organ ogłaszający konkurs :
1. dokona oceny możliwości realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
2. dokona oceny przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania,
3.  uwzględni  zadeklerowaną  przez  podmiot  uprawniony  jakości  wykonania  zadania  i  kwalifikacje  osób,
przy udziale których ma być realizowane zadanie,
4. uwzględni zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo środków pozyskanych z innych źródeł
na realizację zadania,
5.uwzględni planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
6.uwzględni analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę
rzetelności i terminowości oraz sposób rozliczenia otrzymywanych na ten cel środków.


