Korsze, dnia 28.11.2018 r.

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W
KORSZACH
zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem Burmistrza Korsz, działając na podstawie art. 13
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.
Dz.U. 2018 poz. 450), w związku z art. 25 ust 1 i 4 ustawy dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (tj. Dz.U. 2018 poz. 1508, z późn.zm.),

ogłasza otwarty konkurs ofert na
zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych
z terenu miasta i gminy Korsze
I.

Rodzaj zadania
1. Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych
mężczyzn z terenu miasta i gminy Korsze. Maksymalna ilość miejsc, która
musi być zabezpieczona przez podmiot w okresie jednego miesiąca wynosi 3
miejsc.
2. Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych
kobiet i kobiet z dziećmi z terenu miasta i gminy Korsze. Maksymalna ilość
miejsc, która musi być zabezpieczona przez podmiot w okresie jednego
miesiąca wynosi 5 miejsc.
3. Termin realizacji zadania od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019

II.

Założenia ogólne konkursu

1. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:
1) Przedmiotem zadania jest zapewnienie schronienia - miejsc noclegowych we
wszystkie dni kalendarzowe miesiąca w cyklu 24 godzinnym, w lokalu
będącym w wyłącznej i swobodnej dyspozycji podmiotu, bezdomnym
mężczyznom, kobietom oraz kobietom z dziećmi, znajdującym się w trudnej
sytuacji rodzinnej i materialnej warunkującej skorzystanie ze schronienia.
Podmiot zobowiązany jest do całodobowego udzielania schronienia osobom
bezdomnym,
skierowanym
przez
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Korszach. Zadanie powinno być realizowane w lokalu znajdującym się na
terenie powiatu Kętrzyńskiego lub na terenie województwa warmińskomazurskiego w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach.
2) Podmiot dodatkowo jest zobowiązany zapewnić każdej skierowanej osobie
następujące warunki pobytu:
a. całodobowy dostęp do lokalu, w którym będzie realizowane zadanie,
b. nocleg z łóżkiem wraz z pościelą,
c. codzienne wyżywienie: 3 posiłki dziennie - śniadanie, obiad w postaci ciepłego
posiłku oraz kolacja; w przypadku dzieci wyżywienie odpowiednie do wieku
dziecka,
d. warunki sanitarne umożliwiające utrzymanie higieny osobistej, w tym
zapewnienie środków czystości w postaci: mydła, szamponu, pasty do zębów,
środków higieny osobistej, proszku do prania, itp.,
e. zaopatrzenie w leki, które znajdują się w standardowym wyposażeniu apteczki
podmiotu.
3) Rodzaj zadania: zadanie własne gminy.

III.

Wysokość dotacji 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 ( tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2077).
2. Maksymalna planowana wysokość środków finansowych zabezpieczonych na
realizację zadania w roku 2018 wynosić będzie 30.000,00,-zł. nie więcej jednak niż
wielkość środków zatwierdzonych w budżecie na realizację zadania.
3. Warunkiem przyznania środków na dofinansowanie realizacji powierzonego zadania
w formie dotacji jest zawarcie umowy o realizację zadania, pomiędzy organem
zlecającym zadanie, a podmiotem uprawnionym - przyjmującym zlecenie i
wyłonionym w drodze konkursu ofert.
4. MOPS zapewni przekazanie środków finansowych w okresie realizacji zadania w
wysokości wynikającej z iloczynu kosztu osobodnia i ilości dni pobytu osoby
bezdomnej w placówce.
5. Dotacja będzie przekazywana na konto podmiotu realizującego zadanie wg
następujących zasad: za każdy miesiąc do 7 dni od dnia otrzymania prawidłowo
wystawionej noty lub faktury.
6. W przypadku zwiększenia zapotrzebowania na ilość miejsc w placówce dla osób
bezdomnych w trakcie trwania umowy, dopuszcza się możliwość zmiany zawartej
umowy bez potrzeby przeprowadzania kolejnej procedury konkursowej.
IV.

Warunki przystąpienia do konkursu

1. Zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej do udziału w konkursie mogą
przystąpić organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność w zakresie pomocy
społecznej, zwane dalej "podmiotami uprawnionymi" - zatrudniające wykwalifikowaną
kadrę.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty przez podmiot uprawniony,
zgodnie z wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra 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 tych zadań
(Dz.U. 2018 poz. 2057)
Oferta podmiotu uprawnionego powinna zawierać dodatkowo:
- koszt jednego osobodnia pobytu wraz z kalkulacją.
3. Do oferty o treści wskazanej wyżej, dodatkowo należy dołączyć aktualny odpis
potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego
uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności;
4. Wszystkie dołączone do oferty konkursowej kserokopie dokumentów winny być
potwierdzone imienną pieczątka za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną.

IV. Termin i warunki realizacji zadania
1. Termin realizacji zadania objętego niniejszym ogłoszeniem wymagany od dnia
01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.
2. Zadanie z zakresu pomocy społecznej powierzone w wyniku rozstrzygnięcia konkursu
powinno być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami
ustawy o pomocy społecznej, a także z uwzględnieniem warunków niniejszego
ogłoszenia.
3. Podmiot uprawniony przyjmując do realizacji zadanie z zakresu pomocy społecznej,
w trybie określonym w ogłoszeniu, zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie
i na warunkach określonych w umowie o powierzeniu tego zadania.
4. Szczegółowe warunki realizacji powierzonego zadania określać będzie umowa,
zawarta zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra 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 tych
zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057)
V. Termin składania ofert
1. Oferty należy składać pisemnie do dnia 19.12.2018 r. do godziny 1000
2. zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data doręczenia oferty do sekretariatu
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach ul. Mickiewicza 13, 11-430
Korsze w godzinach pracy Ośrodka w poniedziałki w godz. 800 – 1600 od wtorku do
piątku w godz. 700 – 1500.
3. Potwierdzeniem terminu złożenia oferty jest data wpływu oferty do Ośrodka
naniesiona w obrębie pieczątki wpływu umieszczonej na kopercie z ofertą przez
sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach.
4. Oferta złożona po upływie terminu wskazanego w pkt.1, nie zostanie rozpatrzona.
5. Oferty należy składać w jednej zamkniętej kopercie, zaadresowanej na: Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach ul. Mickiewicza 13, 11-430 Korsze oraz
opatrzonej wyłącznie nazwą: „Otwarty konkurs na zapewnienie schronienia wraz z
wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu miasta i gminy Korsze”.
VI. Termin, tryb, kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
1. Dokonanie wyboru oferty nastąpi w dniu 19.12.2018r.
2. Podpisanie umowy nastąpi do dnia 20.12.2018r.
3. Przy wyborze oferty uwzględnione zostaną następujące kryteria:
1) kryteria formalne - Zamawiający dokonuje wstępnej oceny ofert pod kątem
ich zgodności z warunkami niniejszego ogłoszenia,
2) kryteria merytoryczne - Zamawiający dokonuje oceny ofert w zakresie
wskazanym w art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie:
Zamawiający:
a. ocenia możliwość realizacji zadania przez podmioty uprawnione,
b. dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w
tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
c. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale
których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie publiczne;

d. uwzględnia planowany przez podmioty uprawnione udział środków finansowych
własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania
publicznego;
e. uwzględnia planowany przez podmioty uprawnione wkład rzeczowy, osobowy, w tym
świadczenia wolontariuszy i pracę społeczna członków;
f.

uwzględnia doświadczenie, potwierdzone referencjami niezależnych podmiotów i
instytucji, oraz dokonuje analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych przez
podmioty uprawnione, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania
publiczne o podobnym charakterze, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz
sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;

Ocena oferty zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o Kartę indywidualnej
oceny oferty stanowiącej załącznik Nr 1 do ogłoszenia.
1. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu
dokumentów lub informacji pozostaną bez rozpatrzenia.
2. Zamawiający sporządza protokół czynności konkursowych, do którego dołącza
wszystkie koperty z ofertami, które wpłynęły na konkurs, w tym oferty pozostawione
bez rozpatrzenia.
3. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana jedna oferta.
4. Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia realizacji zadania podaje się
do wiadomości publicznej.
5. Od decyzji Zamawiającego, co do wyboru oferty oraz wysokość przyznanej dotacji,
nie stosuje się trybu odwołania.
VII. Informacja o realizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju
Planowany koszt realizacji zadania w roku bieżącym wynosi 33.300,00,-zł, natomiast w roku
2017 wyniósł 34.617,58 zł
W pozostałym zakresie, nie objętym niniejszym ogłoszeniem obowiązują
przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (tj. Dz.U. 2018 poz. 450).

