UCHWAŁA NR 770/21
ZARZĄDU POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO
z dnia 26 października 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania
publicznego z zakresu wspierania mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego okresie
od 1 stycznia 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku- uczestników Dziennego Domu
Pomocy
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 32 ust.1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j.:Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 11 ust.1
pkt 2 i ust. 2 , art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.)
Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
uchwala:
§ 1.
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu
wspierania mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego w okresie od 1 stycznia 2022 roku
do 31 sierpnia 2022 roku - uczestników Dziennego Domu Pomocy.
§ 2.
Treść ogłoszenia, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały zamieszcza się w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.powiatbl.pl oraz na tablicy ogłoszeń
Starostwa Powiatowego w Bieruniu.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście.
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§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
Bernard Bednorz

Wicestarosta
Konrad Mateja

Członek Zarządu
Jerzy Mantaj

Członek Zarządu
Łukasz Odelga
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Załącznik do uchwały Nr 770/21
.

Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 26 października 2021 r.
ZARZĄD POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO

na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 32 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz.
U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania mieszkańców
powiatu bieruńsko-lędzińskiego w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. uczestników Dziennego Domu Pomocy
I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:
1.

2.

Rodzaj zadania: zapewnienie wyżywienia dla 30 mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego – osób
powyżej 60-tego roku życia - uczestników Dziennego Domu Pomocy, tj.: przygotowanie i dostarczenie
do ww. Dziennego Domu Pomocy w 43-140 Lędziny ul. Lędzińska 24A wyżywienia w formie 3 posiłków
dziennie: śniadania, dwudaniowego obiadu i podwieczorku w dni robocze (od poniedziałku do piątku).
Łączna szacunkowa liczba dni, w których będą dostarczane posiłki wynosi 168 dni i jest to liczba
szacunkowa dla maksymalnej liczby 30 osób. Rzeczywista ilość zamawianych posiłków będzie wynikała
z bieżących potrzeb, która będzie podawana na początku każdego kolejnego dnia roboczego do godziny
9-tej.
Ww. posiłki powinny być dostosowane do potrzeb osób starszych, z uwzględnieniem diet specjalnych.
Posiłki muszą być świeże, z bieżącej produkcji dziennej, bez dodatkowej obróbki technologicznej
w kuchenkach, wysokiej jakości, urozmaicone, z uwzględnieniem sezonowości, bez zastosowania
dodatkowych preparatów zastępczych oraz środków konserwujących, w szczególności zabrania się
używania produktów typu instant oraz półproduktów. Posiłki powinny zawierać odpowiednią gramaturę,
wartość odżywczą (określone przez Instytut Żywienia i Żywności), właściwe walory smakowe
i estetyczne.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania : 100 800 zł.

II. Zasady przyznania dotacji:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U.
z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.).
Na wyżej wymienione zadanie konkursowe zainteresowany podmiot składa samodzielną lub wspólną
ofertę konkursową.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym
w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października
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).
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest jej prawidłowe i kompletne wypełnienie oraz podpisanie przez osoby
upoważnione, dołączenie wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego dokumentu
stanowiącego o podstawie działalności podmiotu, zgodnego z aktualnym stanem faktycznym i prawnym,
niezależnie od tego kiedy został wydany, statut podmiotu lub odpowiedni inny dokument będący
podstawą funkcjonowania podmiotu; przy czym możliwe jest odstąpienie od załączenia zarówno wyciągu
z Krajowego Rejestru Sądowego oraz statutu, jeżeli znane są one ogłaszającemu konkurs z urzędu,
możliwe są do ustalenia przez ogłaszającego konkurs na podstawie np. posiadanych ewidencji,
rejestrów.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania publicznego
otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postepowaniu konkursowym.
Po zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu wyników konkursu, wybrani oferenci zobowiązują się do
podpisania umowy o wykonanie zadania publicznego zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu
Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 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).. Niepodpisanie przez oferentów
umowy w terminie 30 dni od daty ich zawiadomienia, jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej
dotacji.
Dotacja może zostać przyznana również wtedy, gdy zostanie zgłoszona tylko jedna oferta na wykonanie
zadania publicznego.
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III. Termin i warunki realizacji zadania:
1.
2.

Powyższe zadanie będzie realizowane w terminie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.08.2022 r.
Warunkiem realizacji zadania jest udokumentowane posiadanie niezbędnych kwalifikacji w tym obszarze
działalności oraz doświadczenie oferenta w zapewnieniu wyżywienia seniorom, potwierdzone
odpowiednimi referencjami.

IV. Miejsce i termin składania ofert:
Kompletne oferty należy składać w opieczętowanej i zaklejonej kopercie z dopiskiem określającym rodzaj zadania
konkursowego, którego oferta dotyczy, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach, ul. Lędzińska 24,
43-140 Lędziny, w godzinach urzędowania, tj.: w poniedziałek w godz. 7 30 ÷ 1700 ; od wtorku – do czwartku
w godz. od 730 ÷ 1530; w piątek w godz. 730 ÷ 1400 - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 listopada 2021 r. do
godz. 13.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.:
1.

Oceny złożonych ofert konkursowych dokona do dnia 26 listopada 2021 roku powołana przez Zarząd
Powiatu Komisja Konkursowa stosując jako podstawowe następujące kryteria wyboru:
a)

2.

ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, tj.: m.in.: doświadczenie oferenta w prowadzeniu
działalności określonej w ww. zadaniu dla osób starszych (powyżej 60 roku życia),
b) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania,
c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których
organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie
publiczne,
d) uwzględnienie analizy i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji
pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich
realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób
rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie jego wyników nastąpi po ich zatwierdzeniu przez
Zarząd Powiatu w formie ogłoszeń na tablicach Starostwa Powiatowego w Bieruniu, w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej : www.powiatbl.pl do dnia 30 listopada 2021 roku.

VI. Informacje końcowe:
1.
2.
3.
4.

Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania
ofert.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1057 z późn. zm.).
Dodatkowych informacji dotyczących otwartego konkursu ofert na realizację wskazanych w niniejszym
ogłoszeniu zadań udziela Pani Gabriela Starczynowska, tel. kontaktowy: 32 324-08-21 lub 503 505 658.
Na podstawie Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), Administratorem danych osobowych, zawartych w przesłanych ofertach, jest
Starosta Bieruńsko-Lędziński. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego
konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania mieszkańców
powiatu bieruńsko-lędzińskiego w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. - uczestników
Dziennego Domu Pomocy.

Powiat Bieruńsko-Lędziński w na realizację zadania publicznego tego samego rodzaju przeznaczył w 2020 roku
kwotę w wysokości: 64 071,00 zł, a w 2021 roku kwotę w wysokości : 85 428,00 zł.
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