Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 511/2021
Zarządu Powiatu Sieradzkiego
z dnia 12 listopada 2021 r.
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) pn. „ Prowadzenie placówki opiekuńczo –
wychowawczej typu socjalizacyjnego ”.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art.229 ust.9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.821
ze zm.), art. 4 ust.1 pkt 1 art.5 ust.2 pkt. 1, art. 11 ust. 1 pkt. 2, ust. 2, ust. 3, art. 13 ust.1,
art.16 ust.1, 2 i 3 oraz art. 15 ust. 2a, 2b, 2d, 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz
art. 86 ust.1 pkt 4 i art. 86 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U z 2021 r. poz.1285), Zarząd
Powiatu Sieradzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na
powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz.821 ze zm.) pn.
„ Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego”.
Do konkursu mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące
działalność statutową dotyczącą zapewnienia całodobowej opieki w formie placówki
opiekuńczo - wychowawczej, nazywane dalej oferentami.
I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację.
Przedmiotem zadania jest powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „ Prowadzenie placówki opiekuńczo –
wychowawczej typu socjalizacyjnego ”. Na dofinansowanie realizacji zadania przeznacza
się dotację w wysokości uzależnionej od liczby wychowanków przyjętych do placówki op.wych. Wysokość dotacji na jednego wychowanka aktualnie wynosi 3.939,01 zł.
II. Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).
2. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia realizacji zadania.
3. Dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w otwartym konkursie ofert
są przyznawane poprzez zawarcie umowy.
4. Przyznanie dotacji będzie uzależnione od spełniania przez oferenta warunków
i kryteriów określonych w niniejszym ogłoszeniu.
5. Całkowity koszt zadania stanowi sumę kwot: dotacji przyznanej przez Powiat Sieradzki
oraz środków finansowych własnych lub środków z innych źródeł.
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również
przyznania dotacji w kwocie określonej w ofercie. Kwota przyznanej dotacji może być inna
niż wnioskowana.

7. Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację zadania mogą być przeznaczone
wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania i nie mogą być przeznaczone na
finansowanie w innej formie.
8. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy zarezerwowane
środki zostaną przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu.
9. Zarząd Powiatu Sieradzkiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez
podawania przyczyny.
III. Terminy i warunki realizacji zadania
1. Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2026 r.
2. Podmiot przyjmując powierzenie realizacji zadania publicznego zobowiązany jest do
wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie dotyczącej powierzenia
realizacji zadania. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Podmiot wyłoniony w Konkursie zapewni warunki niezbędne do realizacji zadania
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz.821 ze zm.) i przepisów wykonawczych do
tej ustawy.
IV. Termin składania ofert oraz sposób przygotowania oferty
1. Oferty należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3 (p. 410, IV piętro Budynku Starostwa Powiatowego
w Sieradzu, w nieprzekraczalnym terminie 22 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w BIP
Starostwa Powiatowego w Sieradzu, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Sieradzu oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w Sieradzu i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sieradzu, przy czym w przypadku ofert składanych w ostatnim dniu terminu, termin ten
zostanie zachowany jeżeli oferta zostanie złożona lub nadesłana drogą pocztową na ww.
adres do godz. 15:30 (decyduje faktyczny wpływ do PCPR w Sieradzu, a nie data stempla
pocztowego).
2. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.
3. Oferta musi być złożona na wzorze oferty określonym w rozporządzeniu
Przewodniczącego Komitetu do Spraw pożytku Publicznego z dnia 24.10.2018 r. w sprawie
wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz
wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz.2057).
4. Ofertę należy składać w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być opisana
z oznaczeniem nazwy i adresu oferenta wraz z podaniem pełnej nazwy przewidzianego do
realizacji zadania określonego w ogłoszeniu konkursu.
5. Podmioty przystępując do konkursu są obowiązane przedłożyć dodatkowo:
- aktualny odpis z właściwego rejestru
- aktualny statut, regulamin organizacyjny placówki lub jego projekt
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za rok ubiegły lub
w przypadku dotychczasowej krótszej działalności za okres od rejestracji do dnia złożenia
oferty,
- kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku zaświadczenie właściwego
organu gminy o zgodności lokalizacji obiektu, w którym będzie prowadzona placówka
opiekuńczo – wychowawcza, z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru
ofert.
1. Wybór ofert nastąpi w terminie do 14 dni od upływu terminu ich składania.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest decyzją administracyjną i nie podlega zaskarżeniu.
3. Do oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty kompletne pod względem
formalnoprawnym.
4. Oferta zawierająca braki formalne zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie
merytorycznej.
5. Każda strona kopii dokumentów powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem
przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
6. Zarząd Powiatu Sieradzkiego w terminie do 14 dni po upływie terminu składania ofert
rozpatrzy złożone oferty. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje się po zapoznaniu
z opinią Komisji Konkursowej. Zarząd Powiatu przy rozpatrywaniu ofert stosuje kryteria
wymienione w art. 15 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, tj.:

Zakres oceny

Liczba punktów

możliwość realizacji zadania przez organizację 0-5
pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy
doświadczenie, jakość i kwalifikacje osób, przy 0-5
udziale których podmiot uprawniony ma
realizować zadanie
realizacja zleconych zadań publicznych
0-5
dotyczących podmiotów, które w latach
poprzednich realizowały zlecone zadania
publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność,
terminowość oraz sposób rozliczenia
planowany przez podmiot wkład rzeczowy,
osobowy, w tym świadczenia
wolontariuszy i pracę społeczną członków

0-5

kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w 0-5
odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

7. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty
w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sieradzu
oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, a także na stronie internetowej
Starostwa Powiatowego w Sieradzu i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sieradzu.

8. Z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana zostanie zawarta umowa
na powierzenie realizacji zadania.

