
z ARZ 4DZENIE NR 281 I 2017
PREZYDENTA MIASTA SIERADZA

zdnia 1 grudnia 2017 r.

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2017 zadtnia z zakresu
pomocy spolecznej w obszarze kompleksowych uslug opiekuriczych.

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz.lJ. 22017 r.,
poz. 1875), art.17 ust. 1pkt. 11iart.25ustawy zdnial2marca2004r.opomocyspolecznej (Dz.U.z2017r.,
poz 1769ze zm.), art. ll iart. 13ustawy zdnia 24 kwietnia 2003r. odzialalnoSci pozytku publicznego io
wolontariacie (Dz. U. z2016r. poz.l8l7 ze zm.), art.l76ust. I i2 ustawy zdnia 2Tsierpnia 2009r.
o finansachpublicznych (Dz. U. 22017 r.po2.2077)

zarz1dzam, co nastgpuje:

$ 1. L Oglaszam otwarty konkurs ofert dla podmiot6w uprawnionych na realizacjg w roku 2017 zadania
z zakresu pomocy spolecznej polegaj4cego na Swiadczeniu kompleksowych uslug opiekuriczych, w tym
specjalistycznych, zwylqczeniem specjalistycznych uslug opiekuriczych dla os6b zzaburzeniamr
psychicznymi, dla mieszkaric6w miasta Sieradza doSwiadczaj4cych sytuacji kryzysowych, w domach
niepelnosprawnych klient6w pomocy spolecznej, obloznie chorych, starszych
i zniedolgznialych.

2. Szczegblowe warunki realizacji zadania okreSlonego w $ 1 ust. I niniejszego Zarzqdzenia oraz
informacje dotyczqce trybu i kryteri6w wyboru oferty okreSlone s4 w "Ogloszeniu o otwartym konkursie ofert
na realizacjg zadania publicznego w roku 2017" , stanowi4cym zalqcznikdo niniejsze go Zarz4dzenia.

$ 2. Ogloszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza siE:

1.w Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu Miasta Sieradza iMiejskiego Osrodka Pomocy Spoiecznej
. w Sieradzu,

2' na tablicy ogloszeri Urzgdu Miasta Sieradza i Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej
w Sieradzu,

3. na stronie intemetowej Urzgdu Miasta Sieradza i Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej
w Sieradzu.

$ 3. Wykonanie Zarzqdzenia powierza sig Dyrektorowi Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej
w Sieradzu.

$ 4. Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

siewala
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Zolqcznik do Zorzqdzenia Nr 287 /2017
P rezyde nto M iosto Sie rodzo
z dnio 01 grudnio 2017 r.

Ogloszenie otwartego konkursu ofert
na powierzenie realizacji w roku 2OL7 zadania

z zakresu pomocy spolecznej w obszarze kompleksowych uslug opiekufczych

Na podstawie art.17 ust.1 pkt. Lt, art.25 ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

spolecznej (Dz. U. z 2OL7r. poz. 1769 ze zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
dziatalno5ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 20L6 r. poz. 78L7 ze zm.) Prezydent
Miasta Sieradza oglasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2017

orazzaprasza do skladania ofert:

Adresaci konkursu:
1) organizacje pozarzqdowe;

2l osoby prawne ijednostki organizacyjne dzialajqce na podstawie przepis6w o stosunku Pafistwa do
Ko6ciola Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Pafistwa do innych koScio16w

i zwiqzk6w wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoSci sumienia i wyznania, je2eli ich cele

statutowe obejmujq prowadzenie dzialalno5ci po2ytku publicznego;

3) stowarzyszenia jednostek samorzqdu terytorialnego;
4l sp6ldzielnie socjalne;
5) sp6lki akcyjne i sp6lki z ograniczonq odpowiedzialnoSciq oraz kluby sportowe bqdqce sp6lkami,

kt6re nie dzialajq w celu osiqgniqcia zysku oraz przeznaczajq caloii dochodu na realizacjq cel6w
statutowych oraz nie przeznaczajq zysku do podziatu miqdzy swoich czlonk6w, udzialowc6w,

akcjonariuszy i pracownik6w.

Zadania objqte konkursem:

Zadanie z obszaru ochrony i promocji zdrowia - dwiadczenie kompleksowych uslug opiekufczych,
w tym specjalistycznych, z wylqczeniem specjalistycznych uslug opiekuriczych dla os6b z zaburzeniami
psychicznymi, dla mieszkafc6w miasta Sieradza do6wiadczajqcych sytuacji kryzysowych, w domach

niepelnosprawnych klient6w pomocy spolecznej, obloinie chorych, starszych, zniedolqiniatych.

1. Celzadania:

Wykonanie ustug opiekudczych, w tym specjalistycznych, z wylqczeniem specjalistycznych uslug

opiekuriczych dla os6b z zaburzeniami psychicznymi, dla os6b wymagajqcych ze wzglqdu na wiek, chorobq

lub inne przyczyny pomocy innych os6b, kt6rym rodzina nie mo2e takiej pomocy zapewnii.

2. Zakres przedsiqwziqcia:
a) uslugi podstawowe:

- utrzymanie czystoSciw pomieszczeniach, w kt6rych najczqSciej przebywa podopieczny,

- przygotowanie posilk6w z uwzglqdnieniem diety podopiecznego lub ich donoszenie (np. ze stol6wki),

dokonywanie zakup6w,
- pomoc podopiecznemu w zatatwianiu jego spraw we wszystkich instytucjach i urzqdach,

- podtrzymywanie kontakt6w spolecznych podopiecznego,

- dotrzymywa n ie towa rzystwa pod o piecznem u podczas spacer6w,
- dbanie o indywidualne zainteresowania podopiecznego,

- dbanie o podtrzymywanie kondycji podopiecznego,

- pranie bielizny po6cielowej iosobistej podopiecznego,



,'- opieka higieniczno-sanitarna: mycie, czesanie, kqpiel, zmiana bielizny, pomoc przy zalatwianiu potrzeb
'fizjologicznych, ukladanie chorego w l62ku.

b) specjalistyczne uslugi opiekur{cze :

- zakres uslug opiekudczych na poziomie podstawowym (podpunkt a),

- zabiegi pielqgnacyjne zalecone przez lekarza wraz z podstawowymi zabiegami pielqgniarskimi

w szczeg6lno$ci: iniekcje, kompresy, oklady, opatrunki, wykonywanie pomiaru cukru, mierzenie ciSnienia,

pobieranie materiat6w do bada6, podawanie lek6w, dbanie o odle2yny iodparzenia,

- wykonywanie czynno6ci rehabilitacyjnych, usprawniajqcych (fizjoterapia)

- promowanie zdrowia oraz zachowa6 prozdrowotnych w zakresie samopomocy oraz ksztaltowanie

umiejqtnoSci opieki przez cztonk6w rodziny,

- wsp6lpraca z lekarzami i pielqgniarkami w zakresie wsp6ludzialu w procesie leczenia i rehabilitacji.

c) uslugi okreSlone w punktach a -b wymagajq takie:
- taktownego i godnego traktowania podopiecznego,

- kulturalnego i wyczerpujqcego udzielania porad,

- udzielania pomocy przy zaspokajaniu potrzeb duchowych,

- obserwacji chorego rozumianej jako troska o zdrowie psychiczne i fizyczne.

3.Warunki realizacji zadania:

- posiadanie kadry odpowiednio przygotowanej z uprawnieniami do wykonywania uslug opiekuriczych,

w tym specjalistycznych, z wytqczeniem specjalistycznych uslug opiekuriczych dla os6b z zaburzeniami

psychicznymi,
- realizator posiada co najmniej trzyletnie do5wiadczenie w realizacji takich lub podobnych zadafi,

- Swiadczenie uslug na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Prezydenta Miasta Sieradza

' okreSlajqcej miejsce, zakres, miesiqcznq liczbq godzin przyznanych uslug oraz odplatno36.

- uslugom specjalistycznym, kt6re wykonuje siq na rzecz konkretnego podopiecznego towarzyszE

prawie zawsze uslugi podstawowe,
- uslugiwykonywane sq od poniedzialku do piqtku,

- zaklada siq mo2liwo$i $wiadczenia uslug dla os6b, kt6rych stan zdrowia wymaga opieki we wszystkie dni

roku bez wylqczania sob6t, niedziel, Swiqt idni ustawowo wolnych, w iloSci maksymalnie: 642 godziny w

roku 2017.

4. Beneficjenci:
- osoby samotne, niepelnosprawne, oblo2nie chore, starsze, zniedolq2niale bqdqce mieszkaficami miasta

Sieradza.

S. Wysoko(f Srodk6w przeznaczonych na zadania publiczne realizowane we wsp6lpracy

z organizacjami pozarzqdowymi w ramach otwartego konkursu ofert (w zakresie zadania objqtego niniejszym

ogloszeniem)

ZADANIA

Wysokoii
irodk6w

przyznonych

w roku 2017

Pomoc spoleczna

nealizacja 6wiadczef w formie uslug opiekuriczych, w tym specjalistycznych

w mieiscu zamieszkania

L].572,

2



5. Rodzaje koszt6w pokrywane z dotacji:
- wynagrodzenia z pochodnymi realizatora Swiadczeri,

- wynagrodzenia z pochodnymi pracownik6w obslugi,

- materiaty niezbqdne do realizacji zadania (np. papier, toner itp.)

- koszty poSrednie (np. woda, prqd, telefon) w wysoko5ci proporcjonalnej do realizowanego zadania.

7. Termin realizaciizadania - do 3L.12.2O17r.

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

podmioty przystqpujqce do otwartego konkursu ofert i ubiegajqce siq o dotacjq na realizacjq zadafi

powinny:
7. zloiyi w wyznaczonym terminie kompletnq ofertq potwierdzajqcq mo2liwo6i

zadania i racjonalnego wykorzystania Srodk6w,

2. posiadai odpowiednio przygotowanq kadrq i wlaSciwe zaplecze lokalowe

objqtego ofertq,
3. posiadai wymagany dla danego zadania wklad wlasny.

prawidlowej realizacji

do realizacji zadania

TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT

l. Skladanie ofert

1. Ofertq na realizacjq wymienionego zadania nale2y skladai w zamkniqtej kopercie oznaczonej

napisem ,,Oferta na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2Ot7, zadanie: Swiadczenie

kompleksowych uslug opiekuriczych, w tym specjalistycznych, z wylqczeniem specjalistycznych uslug

opiekuriczych dla os6b z zaburzeniami psychicznymi, dla mieszkafc6w miasta Sieradza do6wiadczajacych

sytuacji kryzysowych, w domach niepelnosprawnych klient6w pomocy spolecznei, obloinie chorych,

starszych, zniedolqiniatych"
w terminie do 22.72.2077 r, do dodzinv 15.30,

Korespondencjo dotyczqco konkursu ofert kierowano do Mieiskiego Oirodka Pomocy Spolecznei

w Sieradzu powinnd byi przestand/przekozano na odres: Mieiski Oirodek Pomocy Spolecznei, Polna 5,

98-200 Sieradz (sekretdriat pok6i nr 2).

2, Do oferty, kt6rej wz6r zamieszczony jest w Rozporzqdzeniu Ministra Rodziny, Procy i Polityki

Spolecznej z dnio 77 sierpnia 2076 r. w sprowie wzordw ofert i romowych wzor1w um6w dotyczqcych

reolizocji zadori publicznych oroz wzor6w sprowozdari z wykononia tych zodoti (Dz. U. z 2076 r. poz. 1j00)

noleiy dolqczyt:
- aktualny dokument rejestrowy stanowiacy o podstawie prawnej dzialalnoSci oferenta lub odpowiedni

wyciqg z ewidencji czy innych dokument6w potwierdzajqcy status prawny oferenta i umocowanie os6b

go reprezentujqcych (za aktualny uznaje siq dokument wystawiony nie wcze6niej ni2 3 miesiqce przed

uplywem terminu do zalo2enia oferty). W przypadku instytucji ko5cielnych - dokument potwierdzajqcy

osobowogi prawnE oraz pelnomocnictwa do skladania o5wiadczefi i zawierania um6w,

- aktualny statut organizacji bqdZ inny dokument okre6lajqcy przedmiot dzialalno6ci oferenta,

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2015 (nie dotyczy instytucji ko6cielnych). W przypadku

oferty na zadanie, kt6rego termin skladania uplywa przed ustawowym terminem sporzqdzenia

sprawozdania finansowego, dopuszcza siq zlo2enie oSwiadczenia stanowiqcego zobowiqzanie do

przedlo2enia sprawozdania finansowego po jego sporzqdzeniu,

- w przypadku prowadzenia dzialalno5ci odplatnej zloienie oiwiadczenia zgodnie z art' 8 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego io wolontariacie (Dz. U.z2oti r' poz' 7817 ze

zm.),



w przypadku prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej zloienie o6wiadczenia zgodnie z art. 9 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno5ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2ot6 r. poz.
1817 ze zm.),

oiwiadczenie, ie oferent nie zalega z platnoSciami na rzecz podmiot6w publiczno - prawnych, ani
innych podmiot6w,
oiwiadczenie, ie wobec oferenta nie sq prowadzone postepowania egzekucyjne na podstawie
przep is6w prawa cywi I nego I u b ad m inistra cyjnego,
o6wiadczenie, ie oferent nie dziala w celu osiqgniqcia zysku.
3. lnformacje uzupelniajqce:
dokumenty winny byi potwierdzone za zgodnoSi z oryginalem przez osoby uprawnione do dzialania
w imieniu oferenta oraz zawierai adnotacjq ,,Dane zawarte w dokumencie sq aktualne na dzie6
zloienia ofefi",
zlo2enie oferty niekompletnej lub z brakami formalnymi lub nieczytelnej wyklucza oferenta z dalszego
postQpowa nia konkursowego.

ll. Rozpatrywanie ofert
- oferty podlegajq analizie formalnej,
' oferty spelniajqce wymagania formalne podlegajq ocenie merytorycznej. oceny ofert dokonuje Komisja

Ko n ku rsowa powola na Zarzqdzeniem p rezyde nta,
- w przypadku stwierdzenia koniecznoSci wprowadzenia zmian w zaproponowanym w ofercie zakresie

merytorycznym zadania oraz przedstawionym kosztorysie Komisja zwraca siq do oferent6w, kt6rych
oferta uzyskala wymaganE ilo6i 70 punkt6w i w drodze negocjacji dokonywana jest stosowna korekta,- wysokoSi przyznanej dotacji na dane zadanie mo2e byi ni2sza od kwoty wnioskowanej,

- rozpatrzenie ofert nastqpi najp6iniej w ciqgu 30 dni od terminu zlo2enia ofert podan ego przez Urzqd,
- od rozstrzygniqcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje siq trybu odwolawczego,

natomiast ka2dy mo2e 2qdai uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

lll. Kryteria stosowane przy ocenie formalnej

o Oferto zostola zloiono w terminie ustalonym dla danego zodonio
. Oferto jest przedstowiona no formulorzu wg obowiqzujqcego wzoru
t W zloionei ofercie przedstowiono szczeg6lowy plon rzeczowy zadania - zgodny z celem zodonia
o Okreilono termin i miejsce realizocji zodania publicznego
o Przedstowiono kalkulaciq przewidywonych koszt6w reolizacji zadonio publicznego
o Umieszczono informociq o wczeiniejszej dziatalnoici orgonizocji w zokresie, ktilrego dotyczy zadonie

publiczne
o Zomieszczono informaciq o posiodonych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniojqcych

wykon o nie zado nio pu bliczne go
o Zomieszczono informacjq planowonej wysokoici irodk6w finonsowych no reolizacjg danego zadonia

pochodzqcych z innych ir1del
o Zamieszczono deklaraciq o zomiorze odplatnego lub nieodplotnego wykononio zodonio publicznego
o Oferta zostola podpisono przez osoby upowainione do reprezentocji
o Do oferty dolqczone sq wlaiciwe zalqczniki
o Oferent rozliczyl siq z otrzymanej poprzednio dotocji
o Oferent rozliczyl siq z otrzymonej poprzednio dotocji w terminie
o Oferent podol prawdziwe dane w poprzednio sklodonych ofertoch
o Oferent wykorzystol pr?yznonq w roku poprzednim dotocjq zgodnie z przeznoczeniem
o Oferent uwzglqdnil w kalkulocji kosztdw minimolny wklad wlosny

lv. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty (max 100 punkt6w)

o MoLliwoii reolizacji zodonio publicznego przez oferenta - max 10 pkt.
o Przedstowiono kalkulocia koszt6w reolizocji zodonio, w tym w odniesieniu do zokresu rzeczowego -

max 20 pkt.



/

Proponowono iakoii wykononio zadonio i kwalifikocje osob, przy udziale kt6rych oferent bqdzie
reolizowol zodanie publiczne - mox 20 pkt.
Plonowany udziol irodkdw finonsowych wlosnych lub irodk6w pochodzqcych z innych irfldel (przy
wsparciu zodania)- max 20 pkt.

o wklod osobowy, w tym wolontoriuszy i proca spoleczno czlonk1w - mox 70 pkt.
c Wklod rzeczowy - mox 70 pkt.
o Rzetelnoii i terminowoiC oraz spos1b rozliczenio otrzymanych no ten cel irodk6w (dotyczy

orgonizacji, kt6re w lotach poprzednich reolizowoly zodanie)- mox 10 pkt.

POSTANOWIENIA

1,. Po ogloszeniu wynik6w konkursu nastqpuje podpisanie umowy na realizacjq zadania.
2. Dotacji nie mo2na wykorzystai na cele inne ni2 przewidziane we wniosku i uwzglqdnione w umowie

pod rygorem zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami.
Przewiduje siq prowadzenie monitoringu realizacji zadania ze strony pracownik6w MOpS.
Po realizacji zadania organizacja przedktada rozliczenie finansowe isprawozdanie merytoryczne.
Nie wykorzystane Srodki podlegajq zwrotowi.
lnformacji na temat warunk6w i mo2liwoSci uzyskania dotacji udziela Dorota Urbaniak
431 65-1,1-402 wew. 561.

3.

4.

5.

6.


