Burmistrz Miasta Ostródy

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2017 - 2018 roku zadania z zakresu pomocy
społecznej, skierowany do organizacji pozarządowych, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U.
z 2016 r., poz. 239 z późn.zm.) oraz podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 ww. ustawy
prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej.

I. Rodzaj zadania
1. Świadczenie usług opiekuńczych, o których mowa w art.50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.930 z późn.zm.) dla mieszkańców Ostródy
w miejscu ich zamieszkania
2. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecone wykonanie zadania publicznego
wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
1. Na realizację zadania powierzonego w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego konkursu ofert podmiotowi
uprawnionemu przyjmującemu zlecenie, przyznana zostanie dotacja zgodnie z art. 221 ust.1 i ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).
W projekcie budżetu na 2017 rok przewiduje się przyjęcie kwoty dotacji w wysokości 1.150.000 zł.
Ostateczna kwota dotacji ustalona zostanie po przyjęciu przez Radę Miejską w Ostródzie uchwały
budżetowej na 2017 rok.
2. Wysokość dotacji na 2018 r. określona będzie w wysokości przewidzianej na realizację zadania przez
Radę Miejską w Ostródzie w budżecie gminy miejskiej Ostróda na 2018 rok.
3. W przypadku zwiększenia zapotrzebowania na usługi opiekuńcze w trakcie trwania umowy, dopuszcza
się możliwość zmiany zawartej umowy bez potrzeby przeprowadzania kolejnej procedury konkursowej.
III. Zasady przyznawania dotacji.
1. Dotacja przyznana zostanie podmiotowi wybranemu w drodze niniejszemu otwartego konkursu ofert,
z którym zawarta zostanie umowa na realizację zadania, zgodnie ze wzorem umowy określonym
w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia
2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych
oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2016 r., poz.1300) stanowiącym
Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Dotacja na realizację zadania przekazywana będzie za okresy miesięczne po przedłożeniu
sprawozdania z wykonania zadania w miesiącu poprzednim i w wielkości odpowiadającej kosztowi
godziny usług opiekuńczych oraz ilości wykonanych godzin usług.
IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2018 roku na terenie
gminy miejskiej Ostróda, w miejscu zamieszkania osób, którym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ostródzie przyzna pomoc w formie usług opiekuńczych.
2. Szczegółowe warunki realizacji zadania zawarte są w specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 2.
V. Termin składania ofert
Oferty należy składać w terminie do godz. 15.00 w dniu 02.12.2016 roku w pok.105 w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Ostródzie, ul. Olsztyńska 2 lub przekazać korespondencyjnie (decyduje data wpływu
oferty) w zamkniętych kopertach z napisem „Otwarty konkurs ofert na świadczenie w latach 2017-2018
usług opiekuńczych dla mieszkańców miasta Ostróda. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta
musi zawierać nazwę i adres (siedzibę) oferenta. Oferty, które wpłyną po terminie określonym w niniejszym
ogłoszeniu - nie będą rozpatrywane.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert.
1. Oferty należy składać na formularzu określonym w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych
wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego
zadania (Dz.U. z 2016 r., poz.1300) stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
2. Do oferty winny być dołączone dokumenty i informacje określone w specyfikacji niniejszego konkursu.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 grudnia.2016 r. o godz. 9.00 w pokoju nr 208 w Urzędzie Miejskim w
Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24.
4. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu do publicznej
wiadomości poprzez ich publikację na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy
Miejskiej Ostróda (http://bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska), stronie internetowej gminy
miejskie Ostróda (www.ostroda2012.pl), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Ostródzie (Ostróda ul. Adama Mickiewicza 24) oraz na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostródzie (www.mops.ostroda.pl).
5. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona powołana przez Burmistrza Miasta Ostródy
Komisja Konkursowa, działająca w oparciu o przepisy Rozdziału XIII Załącznika do Uchwały
Nr XV/92/2015 w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2016 z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
(Załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia).

VII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego
konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych
z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych
organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r.,poz. 239
z późn.zm.)
Na realizację zadania polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Miejskiej
Ostróda w 2015 roku przekazana została dotacja w wysokości 1.021.380 zł. W okresie od 01.01.2016 roku
do 31.10.2016 roku przekazano dotację w wys.839.241 zł. Wykonawcą zadania w 2015 i 2016 roku jest
Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Wojewódzki w Olsztynie.

Załączniki:
1.
2.
3.
4.

ramowy wzór umowy o wykonanie zadania publicznego
specyfikacja
wzór oferty realizacji zadania publicznego
załącznik do Uchwały Nr XV/92/2015 w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2016 z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego
5. wzór sprawozdania z wykonania zadania.

Uwaga! Załączniki dostępne są w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródziepok.105, w formie elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej
Ostróda (http://bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska), stronie internetowej gminy miejskiej Ostróda
(www.ostroda2012.pl) oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie
(www.mops.ostroda.pl).

